
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 3 (V.) 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: osmý (8. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Přívlastek, vedlejší věta přívlastková 

 

Přívlastek shodný 
- stojí před podstatným jménem 

- shoduje se s podstatným jménem 

v pádě, čísle a rodě 

- bývá vyjádřen přídavným 

jménem, zájmenem 

- krásná dívka, v našem městě 

Přívlastek neshodný 
- stojí za podstatným jménem 

- neshoduje se s podstatným 

jménem 

- bývá vyjádřen podstatným 

jménem 

- díra v plotě, počasí na horách 

 

 
1. Najdi ve větě přívlastek, urči jeho druh(shodný, neshodný) a převeď ho na větu přívlastkovou: 

 
Vzor: Teta upekla třešňový koláč. třešňový – shodný Teta upekla koláč, který byl z třešní. Teta 

upekla koláč, na který použila třešně.  

 

Na chodbě byly slyšet hlasy nějakých neznámých lidí. 

________________________________________________________________________________ 

Domy na kraji města byly nově opraveny. 

________________________________________________________________________________ 

Právě čtu knihu od Josefa Škvoreckého. 

________________________________________________________________________________ 

Máma mi zašila roztržené kalhoty. 

________________________________________________________________________________ 

Zapomněl jsem si klíče od šatní skříňky. 

________________________________________________________________________________ 

K rýsování používáme řádně ořezanou tužku. 

________________________________________________________________________________ 

Na louce jsme pozorovali pasoucího se srnce. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Vedlejší větu přívlastkovou převeď zpět na přívlastkovou konstrukci: 

 

Vzor: Bratrovi přišla textová zpráva, že byl přijat ke studiu na vysoké škole. Bratrovi přišla textová 

zpráva o přijetí na vysokou školu. 

 

Vlak, jenž stojí u třetího nástupiště, pokračuje dále směrem na Brno. 

________________________________________________________________________________ 

Děti, které mají nějaké infekční onemocnění, nemohou jet na prázdninový tábor. 

____________________________________________________________________ 

 



 

Dokumentární filmy, jež se zabývají historií, vždy rád sleduji. 

_________________________________________________________________________________ 

Na místech, kde je teplé a suché podnebí, postupně vznikají pouště. 

_________________________________________________________________________________ 

Kočár, který byl tažen trojspřežím bílých koní, vjel na nádvoří zámku. 

_____________________________________________________________________ 

 

 
3. Podtrhni větu přívlastkovou a urči slovní druh spojovacích výrazů: 

 
Chodí do školy, kam chodil i její otec. _______________________________________ 

 

Nastala chvíle, na kterou jsme dlouho čekali. _________________________________ 

 

Počkáte na mě v místě, kde začíná kamenitá cesta. ___________________________ 

 

Přilbu, co jsi mi včera prodal, ti přinesu zpátky. _________________________________ 

 

Napsal dopis, že chce přijet o Vánocích. _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.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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