
ČJ 11.6.-18.6.2020 pro 8.třídy
Milí žáci, naposledy Vám zadám, co byste si měli doplnit z knížek, než je odevzdáte.Nemusíte mi 
nic fotit a posílat. Zkontrolujte si poslední zadání a opravte si chyby sami v sešitech. Přeji Vám 
hezké prázdniny.

Výsledky 97/4
Po(My)Přs         Pks         Pu míry  Pks             Pum           Pks     Pum       Pkn                 Pks
Seděli jsme ve starých , ale velmi pohodlných křeslech. Z malé mýtinky před námi byl půvabný 
Přjs           Pks           Pkn            Pkn         Pks       Pks     Po     Přs     Pks             Pks 
pohled po zelených úbočích až do údolí. Malá dřevěná chata stála pod několika vysokými
   Pum            Po     Pkn        Pks        Pkn          Přjs                  Pks         Pt        Pkn       Po   Přs
 borovicemi. Tělo kosatky velkého delfína je přizpůsobené rychlému pohybu ve vodě. Co dávají
  Puč       Pks         Pks              Pum
 večer na prvním televizním programu?

Cíl: Druhy souvětí:

Zápis do sešitu:  SOUVĚTÍ

Souvětí tvoří více vět, vždy je v něm věta hlavní, mohou v něm být i věty vedlejší.Podle počtu 
hlavních vět určujeme dva druhy souvětí:

1) Souřadné - má více jak jednu větu hlavní VH
2) Podřadné - má pouze jednu větu hlavní a ostatní vedlejší VV

Jak poznám větu hlavní?
Je významem samostatná, nezačíná nikdy spojkou podřadící nebo vztažným zájmenem, je vždy 
větou řídící pro závislé věty vedlejší.
Př.: 
   1VH                   2VV
Tatínek vyprávěl, co v mládí vyváděl se svými kamarády. Souvětí podřadné s 1VH a VV
Jak poznám větu vedlejší?

Plní funkci větného členu (podle toho se jmenuje: Po -VV podmětná...),je závislá na větě řídící 
(mohu se na ni zeptat větou řídící)a začíná vždy spojkou podřadící(že, protože, -li,aby...)nebo 
vztažným zájmenem( kdo, co, jaký, který, čí, jenž)nebo příslovcem(kde,kdy, jak...)

Na str 100 – 102 máte vyjmenované věty vedlejší, napište si alespoň jejich názvy a naučte se je 
vyjmenovat, bude se vám to v 9. třídě hodit.

Přeji úspěšné samostudium a hodně štěstí v novém školním roce. Budu na Vás vzpomínat,
Frelichová


