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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Jazykové rozbory

Anotace:1. Vyluštíme slovo 

2. Zopakujeme znalosti o větách vedlejších 

( opravíme věty tak, aby byly správné ), opakování
druhů vět vedlejších.

3. Jazykový rozbor: urči věty hlavní, věty vedlejší

4. Správné řešení
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Správné řešení:
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Oprav věty tak, aby byly správné:

Věta vedlejší je závislá na jiné větě, 
vyjadřuje některý její větný člen, bývá
uvozena spojkou souřadicí nebo vztažným 
slovem.Větou vedlejší odpovídáme na 
otázku tvořenou z věty hlavní.

Podřadné souvětí je spojení jedné věty 
vedlejší a libovolného počtu vět hlavních.



Správné řešení:

Věta vedlejší je závislá na jiné větě, 
vyjadřuje některý její větný člen, bývá
uvozena spojkou podřadicí nebo vztažným 
slovem.Větou vedlejší odpovídáme na 
otázku tvořenou z věty hlavní.

Podřadné souvětí je spojení jedné věty 
hlavní a libovolného počtu vět vedlejších.



Co už známe:

Druhy vět vedlejších rozeznáváme podle toho, 
který větný člen věty řídící věta vedlejší
zastupuje nebo vyjadřuje.

Věta podmětná - vyjadřuje podmět řídící věty.

Věta přísudková - vyskytuje se velmi zřídka, 
vyjadřuje jmenný přísudek /tj. jmennou část 
přísudku jmenného se sponou/

Věta předmětná - vyjadřuje předmět věty řídící.



Věta přívlastková - vyjadřuje přívlastek k 
některému podstatnému jménu /nebo 
zájmenu/ věty řídící.

Věta doplňková - vyjadřuje doplněk řídící
věty.



Věta příslovečná -vyjadřuje příslovečné určení rozvíjející

přísudek věty řídící.

místní - bývá uvedena spojovacími výrazy kde, kam, odkud, kudy, ptáme se 
na ni stejně jako na příslovečné určení místa

způsobová - bývá připojena spojovacími výrazy jako, jak, jak-tak, čím-tím, 
více-než, takže, tak-že, aby, ptáme se na ni jako na příslovečné určení
způsobu 

časová - bývá uvedena spojovacími výrazy když, až, jakmile, než, sotvaže, 
zatímco, kdy, kdykoli, pokud, dokud..., ptáme se na ni jako na 
příslovečné určení času 

příčinná /důvodová/ - vyjadřuje příčinu ve vztahu k obsahu věty řídící, bývá
připojena spojkami protože, že, poněvadž, jelikož, ježto

účelová - vyjadřuje účel vzhledem k obsahu věty řídící, tj. okolnost, ke které
směřuje naše jednání, k řídící větě bývá připojena spojkou aby, abych, 
sloveso je v ní ve způsobu podmiňovacím, ptáme se na ni proč, za jakým 
účelem? 

podmínková - vyjadřuje podmínku, při které může nastat děj věty řídící, bývá
připojena spojkami kdyby, jestliže, -li, když, po spojce kdyby je sloveso 
v podmiňovacím způsobu 

přípustková - vyjadřuje přípustku, tj. okolnost, která je v rozporu s obsahem 
věty řídící, bývá připojena spojovacími výrazy ačkoliv, třebaže, 
přestože, i kdyby, i když, ač, jakkoli, byť



Najdi věty hlavní, věty vedlejší, urči 
druh vět vedlejších:

1. Udělám vše, abych to stihl.

2. Musíš to udělat, i když se ti nechce.

3. Dělal to, jak nejlíp uměl.

4. Měl tam pouze věci, které byly nezbytné.

5. Nevím, kdo to udělal.

6. Je nutné, abys to udělal.

7. Nebe bylo, jako by ho vymalovali.

8. Kdybych tam nebyl, nestalo by se to.

9. Půjdu zas, odkud jsem přišel.

10. Je zdravý jako ryba.



Správné řešení:

1. 1VH Udělám vše, 2VV abych to stihl.                
účelová

2. 1VH Musíš to udělat, 2VV i když se ti 
nechce.   přípustková

3. 1VH Dělal to, 2VV jak nejlíp uměl. 
způsobová

4. 1VH Měl tam pouze věci,2VV  které byly 
nezbytné.  přívlastková

5. 1VH Nevím, 2VV kdo to udělal. 
předmětná



6. 1VH Je nutné, 2VV abys to udělal. 
podmětná

7. 1VH Nebe bylo, 2VV jako by ho 
vymalovali.  přísudková

8. 1VV Kdybych tam nebyl, 2VH  nestalo by 
se to. podmínková

9. 1VH Půjdu zas, 2VV odkud jsem přišel.  
místní

10.Je zdravý jako ryba. Toto je věta 
jednoduchá, jako zde uvozuje pouze 
slovní výraz, ne větu!



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




