
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 2 (X.) řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: osmý (8. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Druhy vedlejších vět 

 
Jak jsme postupovali? 

 
1. Našli jsme spojovací výraz – vztažné zájmeno, příslovce, spojku 

2. Věta, která začíná tímto spojovacím výrazem, je věta vedlejší. Nadepsali jsme nad ni VV. 

3. Druhá věta v souvětí je tím pádem věta hlavní, nadepsali jsme nad ni VH. 

4. Větou hlavní (řídící) jsme se zkoušeli ptát tak, abychom si odpověděli větou vedlejší. 

5. Podle otázky (viz pracovní listy předcházejících týdnů a zápisy v sešitě) jsme určili druh vedlejší 

věty. 

 
Určete druhy vět (VH, VV), druhy VV a zapište lineárně (včetně spojovacího výrazu) 

 

1. Vyrobila jsem mamince z korálků šperk, který jí udělal velikou radost. 

1. VH, který 2. VV (přívlastková) 
 
2. Líbí se mi, když plavu v řece. 

 

1. VH, když 2. VV (podmětná) 

 

3. Domníval jsem se, že je ten koncert dnes. 

 

1. VH, že 2. VV (předmětná) 

 

4. Víš, co vyšlo v dnešních novinách? 

 

1. VH, co 2. VV (předmětná) 

 

5. Zdálo se, že nepřestane pršet celý den. 

 

1. VH, že 2. VV (podmětná) 

 

6. Přesný návod, jak máme složit nábytek, je přiložen v krabici. 

 

1. VHa, jak 2. VV (přívlastková), 1. VHb 

 



 

7.  Obloha byla, jako by ji vymetl. 
 

1. VH, jako 2. VV (přísudková) 
 
8. Potěšilo mě, že si vzpomněl na moje narozeniny. 
 

1. VH, že 2. VV (podmětná) 
 

9. Žák sledoval, jak mistr opracovává dřevo. 
 

1. VH. jak 2. VV (předmětná) 
 

10. Včera se nám ozval příbuzný, o němž jsme už dlouho neslyšeli. 
 

1. VH, o němž 2. VV (přívlastková) 
 

11. Kamarád Petr není takový, aby mě nechal na holičkách.  

 
1. VH, aby 2. VV (přísudková) 

 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.cz 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková 
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