
Český jazyk 

 

Zdravím vás po Velikonocích. 

 

Minulý týden jste si zopakovali, co je věta jednoduchá a co souvětí a pokoušeli jste se je od sebe 

odlišit. V souvětí jste pak podle počtu nalezených přísudků určovali počet vět. 

Další kapitola se nebude týkat vět jednoduchých, ale pouze souvětí. Naučíme se, jak v souvětí 

rozlišit věty hlavní a věty vedlejší. 

 

Jak tyto dva druhy vět rozeznat? 

 

Věta hlavní: 

-je mluvnicky i významově nezávislá na jiné větě 

-zpravidla nezačíná spojovacím výrazem, nebo začíná spojkami a, i, ani, ale, nebo, proto, neboť 

(tzv. spojky souřadící – naučte se je zpaměti, prosím) 

-nelze se na ni zeptat pomocí jiné věty 

-často může existovat samostatně (odpojena od zbytku souvětí) 

Př: Babička pleje zahradu a dědeček šel na ryby. =  2 hlavní věty 

 

Věta vedlejší: 

-závisí mluvnicky i významově na jiné větě 

-zpravidla začíná spojovacími výrazy typu když, jak, protože, který, přestože, že, až, aby, apod. (tzv. 

podřadící spojky) 

-lze se na ni zeptat pomocí řídící věty 

-nemůže existovat samostatně, vytržena ze souvětí 

Př: Utrhl jsem květinu, která rostla u plotu. Jakou jsem utrhl květinu? Která rostla u plotu. 

      Utrhl jsem květinu = hlavní věta. Která rostla u plotu = vedlejší věta (je mluvnicky i 

významově závislá na první větě, začíná podřadícím spojovacím výrazem, nemůže existovat 

samostatně, lze se na ni zeptat pomocí první věty). 

 

Každé souvětí musí mít minimálně jednu hlavní větu, klidně může mít více hlavních vět, nebo 

i samé hlavní věty. Neexistuje však souvětí, kde by byly jen samé věty vedlejší, vždy musí být 

minimálně jedna hlavní! 

 

Toto učivo je už trochu obtížnější a určitě se k němu ve škole vrátíme a společně pořádně 

procvičíme. 

 

Doma si zkuste udělat v učebnici na str. 86 cv. 1 a 2 (opsat souvětí a nad každou větu určit, zda je 

hlavní (H), nebo vedlejší (V). 

Pouze jedničkáři, dvojkaři a trojkaři si zkusí i cvičení 3 (změnit červeně vyznačenou skupinu slov 

ve větu, př. první věta: Když bylo teplé počasí, chodili jsme se koupat k rybníku.) a vyznačit zde 

věty H a V. 

 

Ve slohu se tento týden vrátíme k vypravování – slohovému útvaru, který dobře znáte z loňska. 

Chtěla bych po vás, abyste si oživili, co je to dějová křivka a z jakých pěti částí se skládá. Použijte 

sešit z loňska či internet. Dále si vyhledejte všechny jazykové prostředky, které jsou typické právě 

pro vypravování. Toto vše si zapište do sešitu. Ve výhodě budou ti, kteří nevyhazují staré sešity. 

Ostatní musí googlovat:-) 

  

V literatuře se zaměřte na mimočítankovou četbu a dělejte si zápisy do čtenářského deníku. 

 

Ještě řešení pravopisného cvičení z minulého týdne: 



 

Rodiče pochválili obě své děti. Bílí motýli létali z květu na květ. V televizi hlásili na zítra pěkné 

počasí. Otepi slámy ležely na voze. Chlapci a dívky hráli společně volejbal. Šperky s krásnými 

drahokamy se třpytily pod skly. Děti rády běhaly bosy. Na náměstí byly davy lidí. Všichni lidé 

zpívali. 

 

 

Dějepis 

 

V dějepisu budeme pokračovat v učivu o starověkém Římu. Budou nás zajímat 2 poměrně krátké 

kapitoly Římská republika a Římské výboje v západním Středomoří (str. 105-107). Z obou 

kapitol si udělejte výpisky. Prohlédněte si dobře římský politický systém na str.105. A zodpovězte 

otázky označené modrým puntíkem na str. 106. 

V pracovním sešitě si udělejte cv. 2,3,4,6,7,12 a 14 na str. 31-34. Když nebudete vědět úplně vše, 

doděláme společně ve škole. 

Přes e-ŽK jsem vám doporučovala stránky ČT edu, kde i k tomuto učivu naleznete pod nadpisem 

Dějepis – 2. stupeň – starověk krátká, zajímavá i vtipná videa. 

Jako vaši zpětnou vazbu mi do konce týdne pošlete přes e-ŽK název videa, které jste si k tomuto 

učivu pustili+jeho stručné hodnocení (líbilo, nelíbilo, proč) 

 

Děkuji všem, kdo se mnou spolupracují. M.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


