
Učivo pro 9.A
časový úsek: od 14.4. do konce dubna 30.4.

Téma : Skladba
Cíl: Souvětí podřadné

Zapište si do školních sešitů

Souvětí podřadné má 1 větu hlavní /není závislá na jiné větě/ a ostatní vedlejší / plní funkci větného 
členu věty řídící. Můžeme se na ni zeptat stejně jako na větný člen/

POSTUP PŘI URČOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH VĚT

V krocích
1) Najdi PŘ věty hlavní – je-li tam jen spona / být, stát se/ zkoumáme, zda VV nahrazuje 

jmennou část přísudku
je to VV PŘÍSUDKOVÁ
Př: Obloha byla, jako by ji vymetl.  ? jaká byla obloha?

2) Hledej PO věty hlavní, není-li tam, může ho vyjadřovat 
VV PODMĚTNÁ
Př: Zdálo se, že bude hezky.  ? Kdo , co se zdálo?

3) Rozvíjí – li VV podstatné jméno, 
je to VV PŘÍVLASTKOVÁ
Př: Sleduji strom, který se obalil květem.  ? Jaký strom?

4) Váže- li se VV ke slovesu a ptám se na ni pádovými otázkami
jde o VV PŘEDMĚTNOU
Př: Vyprávěl nám, co zažil v mládí. ? Koho, co nám vyprávěl, jakou věc?

5) Ptám li se příslovci / kde, kam,jak.../
jde o VV PŘÍSLOVEČNOU
Př: 3el tam, kam ho nohy nesly. ? Kam šel? VV přísl. Místní

6) Rozvíjí -li VV podstatné jméno /většinou v předmětu/ a zároveň sloveso v PŘ
je to VV DOPLŇKOVÁ
Př: Pozorovali letadlo, jak přistává.  ? Jak , kterak pozorovali letadlo?

Až si látku přepíšete do školních sešitů, vypracujte mi následující cvičení a pošlete mi ho na e-mail:
milena.frelichova@gmail.com Stačí odpovědi např. 1) VV Příslovečná časová atd. Odpovědi 
můžete též poslat ofocené s vaším podpisem na mobil 602669666. Ohodnotím je známkou.
Látku najdete též v učebnici Čj na str.92-93. Doporučuji k přečtení a do školních sešitů napište cv. 
93/1,2,3
Cvičení, které mi pošlete do konce tohoto týdne:
 Určete VV

1) Byl, jako by ho opařili.
2) Právě mluvíme o tom, co se včera stalo.
3) Jděte tudy, kudy jdou ostatní,
4) Kdybys tomu nerozuměl, ozvi se.
5) Dům, v němž bydlím, stojí u silnice.
6) Zaslechl Honzu, jak jde po schodech nahoru.
7) Kdo se neozve, bude vyřazen .

Přeji úspěšnou práci a ozvu se koncem měsíce, Mgr. Milena Frelichová


