
Český jazyk 

8. třída 

1. Souvětí – zápis do sešitu – nadpis Věta jednoduchá a souvětí 

Stavba věty 

 –  větu tvoří: základní větné členy /podmět, přísudek/ – rozvíjející větné členy 

/předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk/ 

Věta jednoduchá – má jeden přísudek   

Souvětí – dva a více přísudků 

- druhy souvětí – podřadné – jedna věta hlavní + věty vedlejší 

  - souřadné – dvě a více vět hlavních + věty vedlejší 

Souvětí podřadné a druhy vedlejších vět:- souvětí má jednu větu obsahově hlavní a další 

větu nebo věty na ní závislé - určujeme druhy vedlejších vět (VV): 

PAMATUJ: Větou hlavní se ptáme na větu vedlejší. 

podmětná VV – Kdo to ví, odpoví. Říká se, že se odstěhoval. 

přísudková VV  - Tomáš není ten, kdo by zradil.  Obloha byla, jako by ji vymetl. 

přívlastková VV – Koupil knihu, kterou si už dávno přál. To je dům, ve kterém se narodil. 

předmětná VV – Vyprávěli nám o tom, co zažili. Petr zkoumal, co bylo příčinou neúspěchu. 

příslovečná místní VV – Šel, kam ho nohy nesly. Běžela tam, odkud se ozývaly hlasy. 

příslovečná časová VV- Vyčkejte, dokud se nevrátím. Když se oteplí, rozkvétají fialky. 

příslovečná způsobová VV -  Udělal to tak, jak ho to naučili.  

příslovečná měrová VV- Dostal tolik zlata, kolik mohl unést. Je stejně starý, jako je Pavel. 

příslovečná příčinná VV – Pozorovali jsme hvězdy, protože byla jasná noc.  

příslovečná účelová VV – Maminka jela do lázní, aby si doléčila vážné zlomeniny. 

příslovečná podmínková – Test napíšete dobře, jestliže se připravíte. 

příslovečná přípustková VV -  I když to moc neuměl, přesto se přihlásil. 

příslovečná zřetelová VV- Pokud jde o matematiku, jsem spíše horší žák. 

doplňková VV – Viděl srnky, jak se pasou na poli. Slyšel dědečka, jak pochoduje v předsíni. 



2. Práce s učebnicí 

str. 98/cv.1 – ústně 

str.99/ cv.2a,b - ústně 

3. Určete druhy vedlejších vět- do školního sešitu napiš jen druh VV, věty neopisuj- např: a) 

VV přívlastková!!! 

a) Anička nám ukazovala ozdoby, které zdědila po své pratetě. 

b) Utíkal tak rychle, že ho nikdo nemohl dohonit. 

c) Letos pojedeme opět do Španělska, protože se nám tam loni moc líbilo. 

d) Přijeli jsme za vámi, abychom vás pozvali na zabíjačku. 

e) Pošťačka donesla dopis, ve kterém byla zpráva o přijetí na střední školu. 

f) Zabouchl si dveře, když odcházel. 

g) Udělala to přesně tak, jak jí to ukázali. 

h) Nadějná sportovkyně oznámila, že se mistrovství nezúčastní. 

i) Mořská voda je slaná, protože obsahuje kuchyňskou sůl a jiné soli. 

j) Žižka se postavil křižákům na odpor, i když byla husitů jen hrstka. 

4. Pracovní sešit 

PS str. 42/cv. 3 a – ústně, b (základní skladební dvojice- podmět a přísudek) 

PS str. 43/cv.5, 6 a,b 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz podle kódů v pracovním sešitě na straně 

42, 43 – věta hlavní a vedlejší 1,2 

 


