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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Složitější souvětí

Anotace: 1. Vyluštíme slovo 

2. Správné řešení: souvětí

3. Označ v textu věty hlavní, správné řešení

4. Rozbor souřadných souvětí, grafy souvětí

5. 



Vylušti:

1. Nauka o větě…

2. Druh květenství

3. Prvek značky C

4. Diplomat

5. Opak krásně

6. Plahočit se

7. Kraj okolo (pozpátku)



Správné řešení:

1. Nauka o větě…

2. Druh květenství

3. Prvek značky C

4. Diplomat

5. Opak krásně

6. Plahočit se

7. Kraj okolo (pozpátku)okolí
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Označ v textu podtržením VH, u souřadných 
souvětí sestroj graf: 

Vzpomněl jsem si na tebe a nebylo to ze 
smutku, ale byl jsem nějak rozčarován 
současným stavem. Nevím, co se s námi 
stalo.Každý někam spěcháme, stále 
chvátáme, abychom jednou zjistili, že 
spěchali jsme zbytečně. Kdo umí
hospodařit s časem, mívá lepší náladu, 
protože má více času na legraci.



Správné řešení:

Vzpomněl jsem si na tebe a nebylo to ze 
smutku, ale byl jsem nějak rozčarován 
současným stavem. Nevím, co se s námi 
stalo. Každý někam spěcháme, stále 
chvátáme, abychom jednou zjistili, že 
spěchali jsme zbytečně. Kdo umí
hospodařit s časem, mívá lepší náladu, 
protože má více času na legraci.







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




