
Český jazyk – 7. ročník 

týden od 20.4.2020 do 24.4.2020 

Moji milí žáci, 

jak se máte, jak se vám daří? Některé z vás musím pochválit za skvělou spolupráci, děkuji! Jiné 
bohužel nemůžu pochválit doslova za NIC… Někteří totiž až doteď neudělali do češtiny vůbec nic, 
práce a úkoly se vám hromadí a jsem zvědavá, jak si s tím nakonec poradíte. Určitě si všichni dokážete 
uvědomit, do které skupiny asi patříte.  

Stále mají někteří problém se psaním e-mailu, takže pro jistotu: 

1. Vždy uvádějte PŘEDMĚT e-mailu  (ať se nestane, že bude vyhodnocen jako spam a vám tak nebudu moci uznat 
splnění úkolu) – např. Úkol ČJ úplně stačí. 

2. Poslat e-mail bez jakéhokoliv OSLOVENÍ a v podstatě prázdnou zprávu pouze s přílohou je velmi nezdvořilé… 

3. Pokud z vaší E-MAILOVÉ ADRESY není poznat, o koho jde (např. beruska123@seznam.cz), bylo by dobré, se 
v úvodu připomenout. 

4. Na konci vaší zprávy by vždy mělo být ROZLOUČENÍ, POZDRAV a VAŠE JMÉNO. 

 

Tento týden máme v plánu, kromě dalšího procvičování VĚTNÝCH ČLENŮ, rozlišení VĚTY 
HLAVNÍ a VEDLEJŠÍ: 

1) do úterý byste měli mít splněný druhý test týkající se určování větných členů, odkaz zde: 

https://docs.google.com/forms/d/1CdXfXW2pYvCCvEfV1XH5zvGloko3yunw25TkrQMJqrY/edit 

 

2) učebnice str. 74-75/ projít modré rámečky a zopakovat + do sešitu cv. 1, 2 

3) učebnice str. 77/ projít modrý rámeček + do sešitu cv. 1 

 

4) nové učivo VĚTA HLAVNÍ, VĚTA VEDLEJŠÍ, tedy práce se SOUVĚTÍM (zápis si můžete 
vytisknout a vlepit, nebo opsat do sešitu): 

 

Je dobré si nejprve připomenout, jaký je rozdíl mezi VĚTOU JEDNODUCHOU a SOUVĚTÍM: 

a) věta jednoduchá – obsahuje pouze 1 přísudek: Harry jel do Bradavic vlakem. 

b) souvětí – vzniká spojením 2 nebo více vět jednoduchých: Hermiona zavřela knihu a šla spát. 

Potud ještě chápeme? Pokud ne, hned se ptejte 😊 

 

A teď, jak tedy v souvětí poznám, co je věta HLAVNÍ a co je věta VEDLEJŠÍ: 

a) věta hlavní – značíme ji VH musí být v každém souvětí 

                - nedá se na ni zeptat 

https://docs.google.com/forms/d/1CdXfXW2pYvCCvEfV1XH5zvGloko3yunw25TkrQMJqrY/edit


                - když to hodně zjednoduším, tak pokud ze souvětí odstraním další věty, bude nám 
samostatně věta hlavní dávat smysl:  VH Ron musel jít do lesa, ve kterém žili obří pavouci. 

1. věta je věta hlavní, protože i když vynecháme zbytek věty za čárkou, dává smysl a může být 
samostatnou větou: Ron musel jít do lesa. 

b) věta vedlejší – značíme VV, nemusí být v každém souvětí (souvětí musí vždy obsahovat 

minimálně 1 VH a může obsahovat 1 i více VV) 

                           -  vedlejší věta je vždycky závislá na jiné větě a nemůže být samostatně: 

                                Ron musel jít do lesa, ve kterém žili obří pavouci. VV 

Pokud si řeknu jenom část-  ve kterém žili obří pavouci, je mi jasné, že tato věta nemůže stát 
samostatně: Ve kterém žili obří pavouci. 

                            - na VV se můžeme zeptat pomocí VH: 

1VH                       2VV 

Ron musel jít do lesa, ve kterém žili obří pavouci. 

1VH: Ron musel jít do lesa                                    

2VV: ve kterém žili obří pavouci 

- na VV se zeptám pomocí VH: do jakého lesa musel jít Ron? Do takového, ve kterém žili obří pavouci. 

 

POZOR! V souvětí můžou být všechny věty jenom hlavní, nikdy ale nemůžou být jen vedlejší! 

 

Zkus rozlišit VH a VV, piš zkratkou nad větu: 

         1VV                          2VH 

Př. Zatímco jsme spali, maminka upekla koláče. 

 

 Bála se, aby se jí nevysmáli. 
 

 Vyšlo slunce a vzduch se příjemně oteplil. 
 

 Chtěl, aby mu babička koupila zmrzlinu. 
 

 Když umyješ nádobí a uklidíš, uvařím na oběd něco dobrého. 
 

 Jestli zítra bude pršet, zůstanu raději doma. 
 

 Večer Petr vypnul televizi brzy a šel spát. 
 

 Dejte věci tam, odkud jste je vzali! 



Pilně studujte, v případě nejasností nebo nějakého problému mě neváhejte kontaktovat! A 

dejte mi také vědět, pokud byste byli pro, udělat aspoň jednou týdně videohovor, abyste se 
mohli rovnou ptát na to, co vám není jasné a mohli jsme si to hned vysvětlit. 

 

Mějte se hezky a buďte zdrávi! 
 

HGS 

 


