
Pracovní sešit Hravá čeština – str. 31

Kapitola – Druhy vedlejších vět
cv. 4 – vytváření vět – musíme doplnit sloveso! Můžeme změnit slovosled.
použité větné členy:
Záchrana – podmět
práci o strachu – přívlastek neshodný
na následky – předmět
Práce – podmět
I přes zkušenosti – příslovečné určení přípustky
V případě onemocnění – příslovečné určení příčiny
Souvětí: 
Jedním z úkolů ochránců přírody je, aby se pokusili o záchranu žab podél silnic.
1VH                                                     2VV podmětná
Napsal slohovou práci, ve které mluvil o svém velkém strachu ze psů.
1VH                                 2VV přívlastková
Myslil jsi také na to, jaké jsou možné následky tvého neuváženého rozhodnutí?
1VH                           2VV předmětná
Dědečkovi při nášelo skutečnou radost ze života to, že pracoval na svých rozsáhlých  
1VH                                                                            2VV podmětná                       záhoncích.
Přestože měl nedostatečné zkušenosti, zhostil se Jirka svého úkolu na výbornou.
1VV příslovečná přípustková                2VH
Jestliže onemocníte angínou, lékař vám obvykle předepíše antibiotika.
1VV příslovečná příčinná      2VH

cv.5 – Věty jsou napsány tak, že patrně všechny vytvořené vedlejší věty by měly být 
přívlastkové
Večeryx jsme trávili na pobřeží moře, které bylo ve tmě velmi tajuplné. (VV přívlastková)
Čerstvě posekaná tráva, která voněla (VV přívlastková), mě přímo vyzývala k tomu, abych 
si do ní uložil své unavené tělo. (Zkuste také určit – vyzývala ke komu , k čemu? VV 
předmětná) Nabídl jsem se Dominikovi, že mu pomohu s tím úkolem, co mu dělá takové 
problémy. VV (přívlastková) Tajně jsem opustil večerní sezení celé komunity a náhle jsem 
již seděl na tom tajemném stoji, jež se od rána objevoval na obloze. (VV přívlastková)
Vždy v březnu musím na zahradě prořezat všechny jabloně, které se nám pak v září odmění 
pěknou úrodou. (VV přívlastková) Až příliš rychle uběhly minulé prázdniny, během nichž 
jsem navštívil 4 cizí země. (VV přívlastková)

cv.6

1 A Č
2 T Ř E B A Ž E
3 P Ř E S T O Ž E
4 I K D Y Ž
5 A Č K O L I


