
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 řešení 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 8. A 

Opakování vzdělávacího celku: Věta hlavní, věta vedlejší (souvětí souřadné a 

podřadné) 
Souvětí souřadné = 2 a více vět hlavních  

Souvětí podřadné = 1 hlavní a libovolný počet vět vedlejších 

 

1. Doplň i/y 

2. Doplň interpunkci (čárky ve větě) 

3. Věty hlavní podtrhněte modře 

4. Věty vedlejší podtrhni červeně 

5. Urči druh souvětí (podřadné, souřadné) 

6. Vypiš z vět souřadné spojovací výrazy a urči významové poměry mezi větami, které spojují 

7. Z prvních dvou vět vypiš všechna podstatná jména a urči u nich mluvnické kategorie 

8. Z poslední věty vypiš slovesné tvary a urči u nich slovesný rod 

 

Když jsme se ráno probudili, zaslechli jsme houkání sirény. 

souvětí podřadné 

houkání – 4. pád, číslo jednotné, střední rod, stavení 

sirény – 2. pád, číslo jednotné, ženský rod, žena 

 

 

Zvuk se k nám přibližoval, až jsme zřetelně rozeznali hlas, který nás varoval před blížící se 

povodní. 

souvětí podřadné 

zvuk – 1. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný, hrad 

hlas – 4. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný, hrad 

povodní – 7. pád, číslo jednotné, rod ženský, píseň 

 

 

Rychle se oblékli a začali připravovat nejnutnější věci pro případnou evakuaci. 

souvětí souřadné 

a – slučovací poměr 

 

 

Bydlíme totiž u řeky, a tak jsme již večer s hrůzou pozorovali zvedající se hladinu. 

souvětí souřadné 

a tak – důsledkový poměr 

 

 

Vytrvalý a silný déšť, který doprovázel i bouřlivý vítr, vykonal své.  

souvětí souřadné 

bez spojovacího výrazu – poměr slučovací 

 

 



 

Řeka naplnila své koryto a začala ohrožovat domy, jež stojí na jejím břehu. 

souvětí souřadné 

a – poměr slučovací 

 

 

Protože se nám voda dostala až do sklepa, začali jsme vynášet nábytek z přízemí do vyššího patra. 

souvětí podřadné 

 

 

Odpoledne voda vystoupala až do patra, a tudíž nám nezbylo nic jiného než dům co nejrychleji 

opustit. 

souvětí souřadné 

a tudíž – důsledkový poměr 

vystoupala – rod činný 

nezbylo – rod činný 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu    
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

 

Také je možné si bezplatně objednat procvičovací testy na 

www.scio.cz/prodetiarodice/procvicovacitesty 

a pracovat s multimediální učebnicí, po přihlášení:  

www.nns.cz 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková                                   
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