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Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné jej použít při práci s interaktivní
tabulí nebo vytisknout jako pracovní listy. Slouží k procvičování druhů
vedlejších vět v 7. ročníku, lze jej využít i jako závěrečné opakování. Žáci si
hravou formou procvičí své poznatky o vedlejších větách.

Oprav chyby v textu.

Nad řekou Vltavou se kdysy vipínal hrad. Když zmýtal zemí neklid,
byl oporou v naději na lepší budoucnost.
Hrad s pevnými hradbamy a roubeným palácem uvnitř dostal jméno
vyšehrad. Čněl na visoké skále, kterou při úpatí omývali nepokojné vlny.
Byl pevný tak, jak pevná byla vůle knížat v něm vládnoucích. Tady sedal
i kníže Přemisl. Pod jeho vládou ustupovali husté lesi polím a mezi poly
vystavjeli pylní lidé osady, tvrze a hrátky. Za válečného zmatku se obyvatelé
stáhly za vali, aby tam uchránili zásobi a dobytek. Všichni právem vjeřili,
že jim městcké hradbi poskytnou bespečí.
Postupem času bylo třeba, aby lidé začaly hledat nová sídla. Oběvila
se tam, kde bil dostatek potravy. Protože zde stromi navíc nabýzeli dřevo
a stín, mnoho rodin se usídlilo v těchto místech. S ohnišť obydlí stoupal
k neby dým a stáda zvýřat se rychle rozrůstaly.
A tak se vytvářela česká krajina, v níš nechalo stopy lidské obydlí.

Vyhledej v textu vedlejší věty a podtrhni je.

Nad řekou Vltavou se kdysi vypínal hrad. Když zmítal zemí neklid, byl oporou v naději na lepší
budoucnost.
Hrad s pevnými hradbami a roubeným palácem uvnitř dostal jméno Vyšehrad. Čněl na vysoké
skále, kterou při úpatí omývaly nepokojné vlny. Byl pevný tak, jak pevná byla vůle knížat v něm
vládnoucích. Tady sedal i kníže Přemysl. Pod jeho vládou ustupovaly husté lesy polím a mezi poli
vystavěli pilní lidé osady, tvrze a hrádky. Za válečného zmatku se obyvatelé stáhli za valy, aby tam
uchránili zásoby a dobytek. Všichni právem věřili, že jim městské hradby poskytnou bezpečí.
Postupem času bylo třeba, aby lidé začali hledat nová obydlí. Objevila se tam, kde byl dostatek
potravy. Protože zde stromy navíc nabízely dřevo a stín, mnoho rodin se usídlilo v těchto místech.
Z ohnišť obydlí stoupal k nebi dým a stáda zvířat se rychle rozrůstala.
A tak se vytvářela česká krajina, v níž nechalo stopy lidské obydlí.

Které slovní druhy mohou plnit funkci spojovacího výrazu?
Roztřiď spojovací výrazy vedlejších vět z textu.

Přiřaď k hlavním větám správné věty vedlejší
a urči jejich druh.

Učil se pokaždé,

který všechno umí.

Jedničku dostane žák,

jako by dostal jedničku.

Dostaneš jedničku,

protože chtěl dostat jedničku.

Tvářil se tak,

když přišel ze školy.

Učil se,

kdo se učí.

Učil se tak moc,

budeš-li se učit

Jedničku dostane ten,

kde to šlo.

Učil se,

kdo se učí.

Jednička byla všude,

až dostal jedničku.

Jedničku dáme tomu,

aby dostal jedničku.

Nahraď vyznačené větné členy vedlejšími větami.
Urči druhy vedlejších vět.

Vítěz soutěže dostal milion.
............................................................................................................................
Po rozednění se vydáme na cestu.
............................................................................................................................
Ordinace je zavřená pro nemoc.
............................................................................................................................
Do sběru dáváme svázaný papír.
............................................................................................................................
Udělal to podle vašeho přání.
............................................................................................................................
Přes nepřízeň počasí vyrazili na procházku.
............................................................................................................................
Byl zvědavý na konec.
............................................................................................................................
Rád se vracel do rodného kraje.
............................................................................................................................
Pro vítězství uděláme všechno.
............................................................................................................................
Při napadení nepřítelem použili zbraně.
............................................................................................................................

Doplň k hlavním větám věty vedlejší.
Nakresli graf souvětí a urči druhy vedlejších vět.

Prádlo, které ................................................................................., ukliď do skříně.

Vrátili se zpátky tam, odkud....................................................................................

I když ................................................................................., stejně ho máme rádi.

Potěšilo nás, že .....................................................................................................

Kdybys ......................................................................................, obrať se na nás.

Podle našeho popisu věděl, kam ...........................................................................

Jakmile............................................................., vyrazili jsme se koupat k rybníku.

Tvářil se, jako by ...................................................................................................

Závod se nekoná, poněvadž ................................................................................

Honza si vysloužil tolik zlata, že ...........................................................................

Přijeli jsme za vámi, abychom ...............................................................................

CITACE:
Honsigová, L. Stovka cvičení (a něco navíc). 2. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, 1996. ISBN
80-7200-053-5. s. 60.
Traábková, E., Mikušová, M. Testy z víceletých gymnázií ´98. 1. vyd. Podivín: DIDAKTIS, 1997.
ISBN 80-902440-2-5. s. 27.

