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Předmět:  Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh:  Rozbor větný a slovní

Anotace: 

1. Procvičování učiva samostatnou prací, každý 
pracuje svým tempem, svou práci si žák 
následně kontroluje

2. Cvičení je možno zařadit na začátek vyučovací
hodiny jako opakovací již probraného učiva.



Jana s chutí popíjela svou kávu a vůbec jí
nevadilo, že jsem tu jako na trní.

1.Napiš vzorec souvětí, urči druhy vět V, 
poměry mezi VH.

Urči druh souvětí.



1. 1VH   +  2VH

3VV podmětná

-souvětí souřadné



Jana s chutí popíjela svou kávu a vůbec jí
nevadilo, že jsem tu jako na trní.

2. Urči větné členy:

S chutí, kávu, nevadilo, svou

3. U podst.jmen chutí a trní urči pád a vzor

4. Urči druh zájmen svou a jí

5. Urči 1. pád zájmena jí a uveď, které
podst.jméno nahrazuje



2. S chutí – PU způsobu, kávu – PT 4.p., 
nevadilo - PŘ, svou- PK s.

3. chutí – 7.p., kost

trní – 6.p., stavení

4. svou – přivlast., jí – osobní

5. Jí – ona - Jana



Jana s chutí popíjela svou kávu a vůbec jí
nevadilo, že jsem tu jako na trní.

6. Vypiš podst.jméno hromadné

7.Vypiš pomocné sloveso a utvoř jeho 
infinitiv

8.K podst.jménu káva utvoř ekvivalent 
nespisovný

9. Podtržený výraz nahraď jiným, podobným

10. Nahraď synonymy slova vůbec a 
nevadilo



6. trní

7. Jsem - být

8. kafe, kafíčko

9. Jsem rozčilený – jsem nervózní – nemám 
stání – nechce se mi čekat - jsem 
netrpělivý

10. vůbec – naprosto, ani trochu

Nevadilo – nezneklidňovalo, bylo lhostejné, 
nezajímalo ji



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




