
Český jazyk 8      12.zadání 

 

1. Opakování- souvětí – učebnice str.99/ cv.2a – písemně do sešitu 

 

2. Prostuduj si druhy vedlejších vět na str.100-102, cv.str.103/ 5- neurčuj druhy, jen 

vhodně doplň, písemně do sešitu 

 

3. Ústně učebnice str.104/cv.9a, cv.10 

 

4. Práce s textem- odpovědi do sešitu 

Přiřaďte k vynechaným místům (*****) v jednotlivých souvětích (1–4) spojku (A–F) tak, 
aby věty v souvětí byly vhodně spojeny: (Každou spojku z nabídky A–F můžete přiřadit 
pouze jednou. Dvě spojky zbudou a nebudou použity.)  
1. Na vysvědčení dostaneš jedničku pouze tehdy, ***** budeš při hodinách aktivní. 
2.Po posledním nevydařeném setkání vůbec netušil, ***** se s ním vůbec ještě někdy 
setká. 
3.Na začátku večera byl sice taneční parket úplně prázdný, ***** po půlnoci už tančili 
všichni přítomní.  
4. Po maturitě se rozhodl pro studium medicíny, ***** ho už od první třídy zajímalo 
fungování lidského těla. 
A) ale B) zda C) než D) tudíž E) jestliže F) protože 
 
5.Práce s textem – odpovědi do sešitu 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1-2 

Milanovi v krvy kolovaly geny mongolských předků, kteří kdysi proháněli stáda 

zdivočelých koní po stepi. Snad kvůli tomuto dědictví měl Milan ke koním neobyčejně 

vřelý vztach. Od útlého dětství jezdil na rodinou koňskou farmu nedaleko Boleslavy. 

Svým oblíbencům vždy přivezl něco dobrého na zub. Koně si tak pravidelně pochutnávali 

nejen na jeteli, ale i na cukru či mrkvi. Odměnou mu pak byly bezstarostné vyjížďky 

a toulky po rozsáhlých pozemcích v blízkém okolí farmy. Zprvu často padal, dvakrát 

dokonce skončil v nemocnici. Milanovi úzkostliví rodiče se proto nechtěli smířit s tím, že 

vysněným zamněstnáním jejich syna je práce u čtyřnohých lichokopytníků. Dnes je Milan 

skušeným ošetřovatelem koní. 

1.Najděte ve výchozím textu šest slov, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište 

je pravopisně správně.  

2.Vypište z výchozího textu několikanásobný podmět. 

 

6.Ve které z následujících možností A-D se vyskytuje souvětí? – písemně do sešitu 
A) Zvenku k němu doléhalo kdákání slepic a halekání mužů, sklízejících na poli obilí. 
B) Celý rozespalý, ještě obtěžkaný nočním sněním, pomalu opustil rozehřáté lůžko.  
C) Zpěv skautů, linoucí se od ohnišť na protější straně řeky, ho ukolébal ke spánku.  
D) Vstal z postele a vykročil proti světlu, dopadajícímu oknem na špinavou podlahu. 
 
7.Opakovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz, na naší známe Voršile – druhy 
vedlejších vět 
 
Kontrolní otázky 
1)Uveď příklad souvětí s vedlejší větou zřetelovou. 
2)Uveď příklad souvětí s vedlejší větou přísudkovou. 
3) Uveď příklad souvětí s vedlejší větou podmětnou. 

http://www.skolasnadhledem.cz/

