
Milí deváťáci,  

teď už to vážně letí, ani jsme se nenadáli a je tu opět pondělí. Není třeba se moc vykecávat, opět pro vás následuje 

shrnutí, připomenutí a zopakování, jak víme-trocha teorie nikoho nezabije-a pak cvičení, opět si nejdříve projděte 

teorii a pak cvičení, opět lépe po částech, a ne vše najednou, opět se s vámi ve čtvrtek od 9.30 ráda uvidím a opět se 

pokusím osvětlit některé záhady a nejasnosti nejen ze skladby (klidně dopředu dejte vědět na mail, co potřebujete 

objasnit). Opět stejný odkaz: https://telekonference.eu/join/koo59k   

Vše, co se týká věty jednoduché jsme zopakovali-jednotlivé větné členy, zvláštnosti větné stavby, interpunkci ve větě 

jednoduché. Shrneme si, kdy je nutné v jednoduché větě napsat čárku.  

Čárkou ve větě jednoduché musíme oddělit: 

 členy několikanásobného větného členu, pokud nejsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo v poměru 

slučovacím: Tvářila se spokojeně, dokonce šťastně. (poměr stupňovací) U krbu bylo teplo, a tedy příjemně. (poměr důsledkový) 

Hrála překrásně, ale krátce. (poměr odporovací) Do kina půjdeš s tetou nebo s babičkou. (poměr slučovací) 

 přístavek: Rudolf Těsnohlídek, autor Lišky Bystroušky, měl smutný život. 

 přívlastek volný: Kulatý stůl, obklopený židlemi, stál uprostřed altánu.  

 citoslovce: Haló, něco jste tu zapomněli. 

 oslovení: Jitko, slyšela jsi to také? Slyšela jsi to také, Jitko? Slyšela jsi to, Jitko, také?  

 samostatný větný člen: Knihy, ty jsem měl ze všeho nejraději.  

 vsuvku: Stalo se to, zdá se mi, loni v březnu. (jednoslovnou vsuvku nemusíme oddělit: Přidej mi prosím ještě salátu.) 

 přechodníkovou vazbu: Moji přátelé, nemajíce o mém trápení nejmenšího tušení, se všemu zasmáli.  

Nemáme probráno, více jen pro informaci, abyste věděli, co si máte pod pojmem přechodník představit: 

https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/%c4%8cesk%c3%bd%20jazyk/9.%20ro%c4%8dn%c3%adk/VY_32_INOVACE_Bo_0

1-08_%c4%8cj-9.pdf       

SOUVĚTÍ 

Vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek. Skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých=má více 

přísudků. Věty jsou spojeny spojkami nebo i bezespoječně. V mluveném projevu oddělíme jednotlivé věty pauzami.  

Důležité pojmy, které je třeba znát:  

hlavní věta-je mluvnicky nezávislá, nejde se na ni zeptat jinou větou ze souvětí: Máš se učit, ale ty se místo toho díváš 

z okna. (obě věty jsou hlavní) 

vedlejší věta-zastupuje některý větný člen (každý větný člen lze vyjádřit vedlejší větou-viz cvičení 5), na vedlejší větu 

se můžu zeptat jinou větou ze souvětí. Začíná podřadicí spojkou (viz níže), vztažným zájmenem nebo příslovcem:  
Nebylo snadné najít to místo, třebaže jsme tu už jednou byli. (Navzdory čemu nebylo snadné najít to místo?) 

 

Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, 

třebaže, i když, ač, že, sotva 

Přikládám tabulku druhů vět vedlejších. Měli byste mít v sešitech z 8. ročníku. Ale co si budeme povídat… 

 

řídící věta-věta, kterou se ptám na jinou větu ze souvětí, ta na ní závisí, může to být věta hlavní i vedlejší 
(Nebylo snadné najít to místo.) 

závislá věta-závisí na jiné větě ze souvětí (na té, pomocí které se ptám), vždy je to věta vedlejší, (…třebaže jsme tu už 

jednou byli) nikdy to není věta hlavní.  
Viz učebnice str. 74, rámeček nahoře. 

 

Podle počtu vět HLAVNÍCH rozlišujeme: souvětí souřadné=dvě hlavní věty 

       souvětí podřadné=jedna hlavní věta 

 

Ke kontrole na adresu starycestina@gmail.com pošlete vypracovaná cvičení: 2, 3 (stačí do mailu napsat jen 

odpovědi), 5 (jen napsaná souvětí s podtrženou a určenou větou vedlejší). 

 

Ať se vám dobře daří a vše ať se podaří. A nepropadejte trudnomyslnosti!   Lada Ocásková 
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