
Základní škola Nový Bor, 
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VY_32_INOVACE_628

Šablona:  III/2 – Inovace ve výuce prostřednictvím ICT
Číslo výukového materiálu:  628
Sada: Skladba
Autor: Kateřina Mašková

Název materiálu: Vyjádření příčiny

Datum ověření: 9.2.2012Třída: 8.A

Ověření ve výuce: Český jazyk



Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Vyjádření příčiny

Anotace:

1. Rozumíme souvětí, umíme různými způsoby 
vyjádřit příčinu, důvod

2. Příslovečné určení příčiny

3. Věty vedlejší příslovečné příčinné

4. Poměry souřadné příčinné mezi větami 
hlavními

5. Cvičení na jednotlivé druhy vyjádření příčiny



Příslovečné určení příčiny

• Vyjadřuje důvod, ptáme se otázkami 
proč, nač, k čemu?

• Pro nemoc nemohl přijít.

• Doprava byla přerušena pro velké mrazy.



VV příslovečné příčinné

• VV vyjadřuje příčinu nebo důvod. 
Příčina(důvod) předchází děj věty řídící.

• Protože byl nemocný, nemohl přijít.

• Poněvadž velice mrzlo, byla přerušena 
doprava.



Poměr souřadný příčinný mezi VH

• Druhá věta vyjadřuje příčinu nebo 
vysvětlení obsahu věty první.

• Nejčastějšími spojovacími výrazy je : 
neboť, vždyť, totiž.

• Nemohl přijít, neboť byl nemocný.

• Byla přerušena doprava, neboť velmi 
mrzlo.

• I.VH    neboť II.VH



• Byla jsem zoufalá z nezdaru.

• Byla jsem zoufalá, protože se mi nic 
nedařilo.

• Byla jsem zoufalá, neboť se mi nic 
nedařilo.



• Kvůli nedostatku vody květiny uschly.

• …………………………………………….

• …………………………………………….



• Kvůli nedostatku vody květiny uschly.

• Květiny uschly, poněvadž měly nedostatek 
vláhy.

• Květiny uschly, neboť měly nedostatek 
vláhy.



• ……………………………………………..

• ……………………………………………..

• Neumím tančit, vždyť jsem nechodila do 
tanečních.



• Kvůli nechození do tanečních neumím 
tančit.

• Neumím tančit, protože jsem nechodila do 
tanečních.

• Neumím tančit, vždyť jsem nechodila do 
tanečních.



• ……………………………………………….

• Nemohli jsme dojet ke sjezdovce, protože 
byly velké sněhové závěje.

• ……………………………………………….



• Nemohli jsme dojet ke sjezdovce kvůli 
velkým sněhovým závějím.

• Nemohli jsme dojet ke sjezdovce, protože 
byly velké sněhové závěje.

• Nemohli jsme dojet ke sjezdovce, neboť
byly velké sněhové závěje.



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




