
27. 4. 2020
Zadání domácí práce - 8. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou druhy vedlejších vět. 
Ráda bych se s vámi začala také vídat prostřednictvím internetu.
A pak nesmíme zapomínat na pravopis a literaturu.
Takže zase hezky popořadě a postupujte prosím hezky od prvního úkolu až k poslednímu. Žádný 
nepřeskakujte. ;-)

1. Přihlaste se do kurzu českého jazyka v G Suite (Google Classroom)
2. Podívejte se na pěkná videa o druzích vedlejších vět
3. Zapište, nebo si přelepte přehled do tahákového sešitu
4. Vypracujte cvičení ve třídě na „umíme česky“
5. Vyplňte testík, který vám pošlu e-mailem. Bude fungovat stejně jako ten minulý z literatury

A to bude pro tento týden všechno. :-)

1. Přihlášení do kurzu

• Někteří jste se už přihlásili, takže máte práci skoro hotovou. :-)

• Pro ostatní -  na internetu se přihlaste svojí školní e-mailovou adresou do Google učebny 
(adresa je jmeno.prijmeni@skolapolepy.cz). Heslo už jste si vytvořili, když jste vše 
zakládali s panem učitelem Saňou. Pak se Vám tam objeví kurzy – vyberte si ČJ – 8. třída
a pouze kliknete na „Zapsat se“

• Ráda bych se s vámi začala vídat prostřednictvím služby  Google Meet. Pošlu Vám e-
mailem návod jak na to. Potřebujete přístup k internetu v počítači, nebo v telefonu. 
Udělejte si čas ve čtvrtek dopoledne – 30. 4. 2020 od 11 hodin. Uděláme si takovou 
první zkušební hodinu, vyzkoušíme si to a možná se i něco málo budeme učit 
z češtiny. :-) 

2.  Doporučená videa

• Druhy vedlejších vět   

• Druhy vedlejších vět - 3. díl  

- nelekejte se, že jsem vám poslala 1. a 3. díl, na ten druhý se mrkneme později

- ve druhém díle jsou všechny druhy vedlejších vět příslovečných a to je najednou hodně

- když Vám bude něco připadat nepochopitelné, napište mi, ať vím, co musíme procvičit 
společně

3. Přehled do takáhového sešitu

• všichni byste ho měli už v tahákovém sešitu mít, takže stačí najít, vyfotit a poslat

• kdo ho nenajde, musí přepsat, nebo znovu vlepit

mailto:jmeno.prijmeni@skolapolepy.cz
https://www.youtube.com/watch?v=JFhNrH6pKV0
https://www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4


· Tentokrát je toho psaní docela hodně, tak máte čas až do čtvrtka 30. 4. 2020. Nalepte, 
nebo přepište do tahákového sešitu, vyfoťte a pošlete na adresu polepycj@seznam.cz. 

Termín odevzdání: 30. 4. 2020

4. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.

- všechny informace najdete na nástěnce 

6.  Vypracujte testík z mluvnice 

- pošlu Vám odkaz na test e-mailem, tentokrát už víte, co čekat

- na začátku testu musíte vyplnit svůj e-mail – vyplňte prosím ten, na který jsem test odeslala

- pozor, test lze odeslat jen jednou

- když by něco nefungovalo, hned mi napište, vyřešíme to společně

- termín odevzdání 30. 4. 2020

Druhy vedlejších vět
vedlejší věta ptáme se spojovací výraz poznámky

podmětná Kdo?Co? + v.ř.

přísudková Jak? Jaký? + v.ř. jako, jak

přívlastková Jaký? Který? + v.ř.

doplňková Jak? Kterak? Jaký? + v.ř. Jak, jako, kterak

příslovečná

předmětná

kdo, co, kam, kde, 
aby, že…

věta řídící nemá 
podmět
věta řídící končí na 
sonové sloveso

který, jenž, kde, 
kdy, kam, že, aby

VV stojí za podst. 
jménem

závisí na 5 a 1(3) 
zároveň, VH obsahuje 
sloveso smyslového 
vnímání

stejně jako na příslovečné 
určení + v.ř.

kde, kudy, kam, 
když, čím, protože…

8 druhů: místní, časová, 
měrová, způsobová, 
příčinná, účelová, 
podmínková, 
přípustková

pádovou otázkou kromě 1. a 
5. pádu + v.ř.

kdo, co, kam, kde, 
aby, že…


