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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Souřadné poměry mezi větami 
vedlejšími

Anotace:

1. Chápat jazyk jako bohatý a mnohotvárný 
prostředek k získávání a předávání informací

2. Významové poměry jsou stejné mezi větami 
hlavními, stejnými větnými členy, i stejnými 
větami vedlejšími

3. Žáci si zopakují postup při rozboru souvětí



Poměr slučovací

• Slyšíš-li první tóny a vybavíš-li si autora, 
jsi velmi vnímavý.

III.VH

I.VV  + II.VV  v.v.přísl.podmínkové



Poměr odporovací

• Mluvil s Petrem, který ho znal, ale nechtěl 
nic říci.

I.VH

II.VV   X  III.VV   v. v. přívlastkové



Poměr vylučovací

Bylo nám řečeno, že buď půjdeme soutěžit, 
nebo máme jet domů.

I.VH

II.VV  vyluč. III.VV   v.v. podmětné



Poměr stupňovací

Dnes už jsme nemohli lyžovat, protože 
sjezdovka byla nejen umrzlá, dokonce 
místy i byla nesjízdná.

I.VH

II.VV stup. III.VV   v. v. příčinné



Poměr důsledkový

Já vím, že tady to máš rád, a proto tady 
zůstaneme všichni.

I.VH

II.VV  důsled. III.VV  v. v. předmětné



Postup při rozboru souvětí

• Urči počet přísudků

• Urči VH a VV

• Urči vztahy mezi VH

• Urči druhy VV a spojení mezi nimi a VH

• Graficky znázorni stavbu souvětí

• Urči druh souvětí (souřadné x podřadné)

• Zkontroluj interpunkci v souvětí



Zdroje:

• K výuce je využívána učebnice:  KRAUSOVÁ, 
Zdeňka; PAŠKOVÁ, Martina. Český jazyk 8 pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: 
Fraus, 2009. 128str.

• Prezentace Microsoft Powerpoint 2003




