
Český jazyk 7. ročník – 1. 6. – 5. 6.  

POZOR! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 4. června od 9. 00 hod.!!! 

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger.  

 

MLUVNICE 

 Doufám, že jste se poctivě a intenzivně věnovali souhrnnému procvičování větných  

členů. A taky doufám, že jste z toho měli dobrý pocit.  

 

 Chybí nám probrat úplně poslední věc – vedlejší věty. Možná to zní strašidelně, ale 

první pravidlo zní: Nebojte se vedlejších vět!  

 

                           

 

 

 

 

Vedlejší věta je větný člen vyjádřený větou, takže vedlejší věty už vlastně umíte.  

Př. Přál si mobil. (Koho, co si přál? Mobil je předmět.) 

Přál si, aby dostal mobil. (Koho, co si přál? Aby dostal mobil je vv předmětná.) 

 

Ale vezmeme to postupně. (Tentokrát toho bude více, aby nám na příště zbyly jen vedlejší 

věty příslovečné. Pak už bude jen souhrnné opakování a opravdové pázdninyyyyyyyyyyy! 

Tak prosím zatněte zoubky a do toho!) 

 Do sešitu si nadepište VEDLEJŠÍ VĚTY a pod to hned 

 Vedlejší věta podmětná. Pročtěte si poučku na s. 78 a do sešitu si zapište jen 2. a 3. 

puntík. (Úplně nejdůležitější, co si musíte zapamatovat, je to, že na vv podmětnou se 

ptáme otázkou 1. pádu!!!). Pak si ještě pročtěte ten shrnující rámeček na s. 78 dole.  

 V testu č. 16 (na s. 79) se podívejte na otázky č. 4 a 5 a zkuste si na ně odpovědět. 

Správné řešení najdete pod zámkem.   

 

 Do sešitu si zapište Vedlejší věta přísudková. 

Ta je taková specifická. Poznáte ji podle toho, že v hlavní větě bude jedno ze 

sponových sloves (být, bývat, stát se, stávat se) a ve vedlejší větě bude právě ten 

zbytek přísudku jmenného se sponou, ta jmenná část. Př. Obloha byla jako vymetená. 
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(přísudek jmenný se sponou). x Obloha byla (Tady je to sponové sloveso.), jako by ji 

vymetl (Tady je ta jmenná část – vymetená – vyjádřená vedlejší větou přísudkovou.).  

Do sešitu si pod nadpis opište tu poučku na s. 75 dole. A pak si ještě přečtěte ten 

shrnující rámeček na s. 75 úplně dole. 

 V testu č. 15 (na s. 76) se podívejte na otázky č. 14 a 15 a zkuste si na ně odpovědět. 

Správné řešení najdete pod zámkem.   

 

 Do sešitu si zapište Vedlejší věta předmětná. Pročtěte si poučku na s. 84 nahoře a 

zapište si z ní pouze poslední puntík. Přečtěte si shrnující rámeček na s. 84 dole.  

 V testu č. 18 (na s. 85) se podívejte na otázky č. 7 a 8 a zkuste si na ně odpovědět. 

Správné řešení najdete pod zámkem.   

 

 Do sešitu si zapište Vedlejší věta přívlastková. Pročtěte si poučku na s. 97 a zapište 

si z ní pouze první dva puntíky. Přečtěte si shrnující rámeček na s. 98 dole.  

 V testu č. 20 (na s. 101) se podívejte na otázky č. 11 a 12 a zkuste si na ně odpovědět. 

Správné řešení je pod zámkem.   

 

 Do sešitu si zapište Vedlejší věta doplňková. Pročtěte si poučku na s. 100 a zapište si 

z ní pouze první puntík a poslední větu z druhého puntíku. Přečtěte si shrnující 

rámeček na s. 100 dole.  

 V testu č. 20 (na s. 101) se podívejte na otázky č. 6 a 13 a zkuste si na ně odpovědět. 

Správné řešení je pod zámkem.   

(Tady bych si dala pauzu, nechala to přes noc zaležet a teprve další den bych si to 

znovu prošla i s těmi testovými otázkami a udělala úkol. GS) 

 

 Do sešitu si opište následující tři souvětí a určete druh vedlejší věty: 

Slyšela jsem, že Petra chodí s Matyášem. 

Říká se, že Veronika chodí s Nikolasem. 

O prázdninách pojedeme do penzionu, který je blízko zámeckého parku.  

Povinný úkol k zaslání na můj mail do 5. června – foto/sken těchto tří souvětí.  

 



Řešení: Test č. 16 – 4. C (Ostatní jsou vv předmětné, ptáte se 3krát Koho, co?), 5. D (Na tu 

jedinou se ptáte zase Co? Koho, co?) 

Test č. 15 – 14. B (A – Byl si vědom čeho? VV předmětná, C – Vítr byl tak silný … Jak moc? 

VV příslovečná měrová), D Bratr byl doma … Proč? Protože onemocněl. – vv příslovečná 

příčinná), 15. C (Strýček byl na nákupu … Proč? Aby doplnil lednici. – vv příslovečná 

účelová.) 

Test č. 18 – 7. C (Ostatní jsou předmětné.), 8. A (Povídá se … Kdo, co? – vv podmětná) 

Test č. 20 – 11. C (Na jakou pláž? VV závisí na podstatném jméně.), 12. B (… srazilo chodce, 

ujíždět … - vv přívlastková je vložena do věty hlavní, musí být oddělena z obou stran) 

Test č. 20 – 6. A, 13. A (Poslouchali … Koho, co? vv předmětná) 

 Pro procvičování DOPORUČUJI tento odkaz: 

 https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety.  

Najdete tam vždy i vysvětlení.  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Z mých webových stránek si opište (vykopírujte a nalepte) další zápisy: Krylov, 

Preromantismus (Poslední slovo je Crusoe.) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oa3uf0nbheI – Odkaz pro ty, co by se chtěli 
přenést na opuštěný ostrov a zažít dobrodružství s Robinsonem.  

 

 

Čtěte si pro radost.   

(Příští týden se dozvíte, jak to bude s „naším“ Shakespearem.) 

 

 

SLOH 

Do sešitu si nadepište POZVÁNKA a ze s. 141 si přepište horní poučku. Přečtěte si, co by 

měla pozvánka obsahovat (v poučce na s. 141 uprostřed). (Úplně se teď nabízí vám pozvánku 

zadat za úkol, ale jsem si vědoma toho, že té mluvnice je tentokrát opravdu hodně. Takže to 

necháme na těch vedlejších větách.) 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety
https://www.youtube.com/watch?v=Oa3uf0nbheI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


