
8. B 

Úkoly 14. Týden 15. 6. – 21. 6.  

Opakování 

Online procvičování – slovotvorba a slovní zásoba 

https://umimcestinu.wordpress.com/2018/05/19/slovotvorba-a-slovni-zasoba/ 

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/tvaroslovi-morfologie/tvoreni-slov/obt/8-trida-

zs/ 

Samostatně vypracuj do mluvnického sešitu a proveď kontrolu podle řešení, 

které je přiloženo níže. 

1. Určete větné členy a větu znázorněte graficky 

Různé druhy kvetoucích rostlin najdeme všude. 
Za deště si totiž nashromáždí ve svých ztlustlých stoncích vodu do zásoby. 
Barevné orchideje potřebují teplé a vlhké podnebí. 
Druhý týden prázdnin byl pro nás velkolepým zážitkem. 
 
2. Vypište přívlastky několikanásobné 

3. Vypište postupně rozvíjející přívlastek 

4. Vypište přísudek jmenný se sponou. 

2. určete druhy vedlejších vět 

Někdy se sypal sníh tak, že nebylo vidět ani na cestu. 

Lidé dnes žijí život, o jakém se jim ani nesnilo. 

Učeň pozoroval, jak mistr opravuje stroj. 

Petr pozdravil, jak se sluší. 

Lidé postávali na ulicích, aby viděli průvod. 

Je pozoruhodně, že Monika zvládla zkoušky tak dobře. 

 

3. Doplňte v souvětí čárky, určete poměr mezi větami hlavními, určete druh VV. Souvětí znázorněte 

graficky. 

Maminka jí vařila bylinkový čaj ale ona si nalila minerálku neboť musela rychle uhasit nesnesitelnou 

žízeň, která ji trápila. 

Nejenže přišel pozdě do vyučování dokonce byl ještě i drzý tudíž si vysloužil poznáku do žákovské 

knížky. 

Petra jezdí buď na kole nebo cvičí svého psa či chodí do stáje ke koním. 

Když jsme se v noci probudili a zjistili jsme že sněží nemohli jsme se dočkat rána. 

 

https://umimcestinu.wordpress.com/2018/05/19/slovotvorba-a-slovni-zasoba/
https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/tvaroslovi-morfologie/tvoreni-slov/obt/8-trida-zs/
https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/tvaroslovi-morfologie/tvoreni-slov/obt/8-trida-zs/


ŘEŠENÍ: 

1. Určete větné členy a větu znázorněte graficky 

Různé (Pks) druhy (Pt. 4.p.) kvetoucích (Pks)rostlin (Pkn)  najdeme (my) všude (Pum). 
      Najdeme  =  (my) 
    druhy    všude 

různé    rostlin 
     kvetoucích 
 

 
Za deště (Pu podmínky) si totiž (spojky a částice se neurčují) nashromáždí (kaktusy, oni) ve svých 
(Pks) ztlustlých (Pks) stoncích (Pum) vodu (Pt. 4.p.) do zásoby (Pkn). 
 
     Si nashromáždí   = (oni) 
 

Za deště  ve stoncích  vodu 
   
  Ztlustlých   do zásoby 
 

svých 
 
 
Barevné (Pks) orchideje potřebují teplé (Pks) a vlhké (Pks) podnebí (Pt 4.p.). 
 
  Orchideje  =   potřebují 
Barevné      podnebí 
 
      Teplé a vlhké 
 
 
 
Druhý (Pks) týden prázdnin (Pkn) byl pro nás (Pt 4.p.) velkolepým (Pks) zážitkem. 
 
   Týden  =  byl   zážitkem 
Druhý   prázdnin        pro nás velkolepým 
 
 
 
2. Vypište přívlastky několikanásobné: teplé a  vlhké (v poměru slučovacím) 

3. Vypište postupně rozvíjející přívlastek: ve svých ztlustlých  

4. Vypište přísudek jmenný se sponou: byl zážitkem 

2. určete druhy vedlejších vět 

Někdy se sypal sníh tak, že nebylo vidět ani na cestu.  
Jak moc se sypal sníh? Příslovečná měrová 
Lidé dnes žijí život, o jakém se jim ani nesnilo. 
Jaký život žijí? Přívlastková 
Učeň pozoroval, jak mistr opravuje stroj. 
Pozoroval koho, co? Předmětná 
Petr pozdravil, jak se sluší. 
Jakým způsobem pozdravil, jak? Příslovečná způsobová 
Lidé postávali na ulicích, aby viděli průvod. 
Za jakým účelem postávali na ulicích? Příslovečná účelová 
Je pozoruhodné, že Monika zvládla zkoušky tak dobře. 
Kdo, co je pozoruhodné? Podmětná 
 



3. Doplňte v souvětí čárky, určete poměr mezi větami hlavními, určete druh VV. Souvětí znázorněte 

graficky. 

Maminka jí vařila bylinkový čaj, ale ona si nalila minerálku, neboť musela rychle uhasit nesnesitelnou 

žízeň, která ji trápila. 

Z: 1VH, ale 2VH, neboť 3VH, která 4VV 

 p. odporovací  p.  příčinný 

G: 1VH  , ale  2VH , neboť   3VH 

       , která 4VV - přívlastková 

 

Nejenže přišel pozdě do vyučování, dokonce byl ještě i drzý, tudíž si vysloužil poznámku do žákovské 

knížky. 

Z: Nejenže 1VH, dokonce 2VH, tudíž 3VH – souvětí souřadné, 1VH poměr stupňovací 2VH poměr 

důsledkový 3VH 

Petra jezdí buď na kole, nebo cvičí svého psa, či chodí do stáje ke koním. 

Z: Buď 1VH, nebo 2VH, či 3VH – souvětí souřadné, VH v poměru vylučovacím 

G: Buď 1VH, nebo 2VH, či 3VH 

 

Když jsme se v noci probudili a zjistili jsme, že sněží, nemohli jsme se dočkat rána. 

Z: Když 1VV a (když) 2VV, že 3VV, 4 VH 

G:      4VH 
 
Když 1VV a (když) 2VV – p. časové ve slučovacím poměru 
 
   , že 3VV předmětná 
 

 

 


