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Anotace 

   Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci na interaktivní 

tabuli, do předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je 

součástí tematického okruhu Jazyková výchova – 7. ročník: nauka o 

významu slov, tvoření slov, tvarosloví, skladba, pravopis. 

 

 

    Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

    Materiál doplňuje učebnici: Krausová Z., Teršová R..: Český jazyk, učebnice 

pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004. 



Doplňte vedlejší větu: 

 Tatínek říkal, že ___________________. 

 Když _____________, pojedeme na hokej. 

 Prohlédli jsme si místo, které ___________. 

 Jsem rád, že _________________. 

 Z okna chaty jsme sledovali sníh, který 

_________________. 

 Bojím se, že _________________. 

 Zahlédli jsme vlak, jak _____________. 

 Kdo _________________, musí se přihlásit. 



Řešení: 

 Tatínek říkal, že půjdeme domů pěšky. 

 Když bude pěkné počasí, pojedeme na hokej. 

 Prohlédli jsme si místo, které jsme navštívili s 

rodiči. 

 Jsem rád, že jsi mi dal vědět. 

 Z okna chaty jsme sledovali sníh, který na jaře 

postupně tál. 

 Bojím se, že nestihnou přijet k nám. 

 Zahlédli jsme vlak, jak odjíždí pryč. 

 Kdo chce jet na zájezd, musí se přihlásit. 



Použijte následující výrazy ve větách 

jednoduchých jako příslovečná 

určení.  Pak utvořte souvětí. 

PUČ: 

V LÉTĚ 

ZA SOUMRAKU 

 

kdy? 



 Na dovolenou do Chorvatska se chystáme 

až v létě. 

 Za soumraku už budeme spát. 

 

 

 Na dovolenou do Tunisu pojedeme, až 

bude léto. 

 Až se začne smrákat, budeme spát. 

 



PUM: 

DO MĚSTA 

KE STOLU 

kam? 



 Do města nám ukazovaly směrové tabule. 

 Babička se posadila k prostřenému stolu. 

 

 

 

 Směrové tabule ukazovaly tam, kudy vedla 

cesta do města. 

 Babička se posadila, kde byl prostřený stůl. 



PUZ: 

PODLE NÁVODU 

NA KOLE 

jak? 



 

 Podle návodu bych složila nábytek. 

 Na závody jedeme na kole. 

 

 

 

 Složila bych nábytek, jako bych měla 

návod. 

 Na závody se dostaneme tak, že pojedeme 

na kole. 



K vedlejším větám příslovečným 

doplňte hlavní věty: 

                         přestalo pršet, ____________. 

 

 

 ___________,                       si zapomněla mobil.  

 

                      přijeli rodiče z dovolené, _____ 

                         __________.  

 

 

 

 

Když 

protože 

Sotva 



K vedlejším větám příslovečným 

doplňte hlavní věty: 

                       přestalo pršet, šli jsme domů. 

 

 

 Přišla zpět,                         si zapomněla mobil.  

 

                          přijeli rodiče z dovolené, 

                            chystali se na návštěvu k  

                            přátelům. 

                          

 

 

Když 

protože 

Sotva 



 

                            příslovečná ČASOVÁ 

                                     

 

                                      

                                     příslovečná PŘÍČINNÁ 

                          

KDYŽ 

PROTOŽE 

SOTVA 
příslovečná ČASOVÁ 



Spoj vedlejší věty: 

 Cítil jsem, že se něco 

chystá. 

 Jak si usteleš, tak si 

lehneš. 

 Výrobu plánujeme, aby 

byl dostatek zboží. 

 Je-li obloha zatažená, 

bude pršet. 

 Kdo vyhrál, vyzvedne si 

cenu. 

 Přišli pozdě, protože si 

nehlídali čas. 

 PODMĚTNÁ 

 

 PŘÍSL. ZPŮSOBOVÁ 

 

 PŘÍSL. PŘÍČINNÁ 

 

 PŘÍSL. ÚČELOVÁ 

 

 PŘÍSL. PODMÍNKOVÁ 

 

 PŘEDMĚTNÁ 



Řešení: 

 Cítil jsem, že se něco 

chystá. 

 Jak si usteleš, tak si 

lehneš. 

 Výrobu plánujeme, aby 

byl dostatek zboží. 

 Je-li obloha zatažená, 

bude pršet. 

 Kdo vyhrál, vyzvedne si 

cenu. 

 Přišli pozdě, protože si 

nehlídali čas. 

 PODMĚTNÁ 

 

 PŘÍSL. ZPŮSOBOVÁ 

 

 PŘÍSL. PŘÍČINNÁ 

 

 PŘÍSL. ÚČELOVÁ 

 

 PŘÍSL. PODMÍNKOVÁ 

 

 PŘEDMĚTNÁ 



Zdroje: 
 

 http://office.microsoft.com 

 

 http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/druhy-

vedlejsich-vet/  
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