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Milí sedmáci, 

moc Vás  zdravím v dalším „úkolovém“ týdnu. A jelikož máte prázdniny, úkolů 

bude o něco méně. Ne proto, abyste měli víc času hrát hry na počítači nebo 

v mobilním telefonu, ale třeba proto, 

abyste mohli vyrazit do přírody. 

Neváhejte, možná tam na Vás číhá 

nějaké velké dobrodružství.  

Přeji Vám krásné slunečné Velikonoce 

a v úterý se těším na slyšenou. 

M. Mikulcová     

Nejvyšší strom Česka roste zřejmě ve Vlastiboři na 

Jablonecku. 

Podle měření z 22. října 2014 má douglaska tisolistá 64,1 

metru | Zdroj: ČTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V teorii si zopakuj druhy přísudku. 

 

2. Zapiš (vytiskni) si do teorie: 
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Vedlejší věta přísudková 

 

- Vyjadřuje jmennou část přísudku věty řídící. V řídící větě je sponové 

sloveso být, bývat, stát se, stávat se. 

 

- Ptáme se: jaký, -á, -é? nebo co dělá podmět? 

 

- Časté spojovací výrazy: jako, jako by, jak, kdo, jaký… 

 

- Např.: 

 

A) Obloha byla jako vymalovaná. 
Ve větě je přísudek jmenný se sponou. Přísudek nahradíme vedlejší větou přísudkovou: 

 

Obloha byla,jako by ji vymaloval.  

 

(Jaká byla obloha? Jako by ji vymaloval. – VV přísudková) 

 

 

B) Na přísudkové věty někdy odkazují ukazovací zájmena ten, takový. 

 

Josef Dobrovský byl z těch, kdo šířili myšlenky národního obrození. 

 

Další příklady vět přísudkových: 

Marie je bledá.   Marie je, jako kdyby z ní vysáli všechnu barvu. 

Já nejsem smíšek.  Já nejsem ten, který se pořád směje. 

Stal se starostou.  Stal se tím, kdo se stará o naše město. 

Tady je dusno. Tady je, jako kdyby nás někdo zavřel do skleníku. 

 

 sponové sloveso (spona), zůstává ve větě hlavní 

 

! POZOR na záměnu s větou přívlastkovou. Přísudkovou vedlejší větu poznáme podle toho, 

že je ve větě řídící přítomno sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se), což je 

neplnovýznamové sloveso, které musí být doplněno jménem, aby dávalo smysl.  
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3. Přísudky nahraď vedlejšími větami přísudkovými. Piš do cvičného sešitu. 

Princezna byla jako začarovaná.  

Jirka byl jako vyměněný. 

Teta jim byla jako vlastní matka. 

Krajina byla jako pocukrovaná. 

Michal nebyl očekávaný. 

Výsledky hokejového utkání byly předpokládané. 

 

4. Urči druhy vedlejších vět. Ústně. 

Babičku zajímalo, co budou děti dělat odpoledne.  

Protože sníh na polích rychle tál, bylo v řece hodně vody. 

Věra nebyla taková, jakou jsme si ji představovali. 

Budeme-li mít včas hotové domácí úkoly, půjdeme na koncert. 

Ministr zdravotnictví důrazně varuje, že kouření škodí zdraví. 

 

VV přísudkovou si procvič také zde: 
https://www.pravopiscesky.cz/vedlejsi-veta-prisudkova-cviceni-pra-1138-8820.html 

 

 

5. Tvoř slovní spojení tak, aby byl jasný rozdíl ve významu slov. 

Piš do cvičného sešitu. 

bít – být 

bidlo – bydlo 

bílý – býlí 

míval – mýval 

pil – pyl 

vískat – výskat 

vít – výt 

visel – vysel 

nazívat se – nazývat se 

nabít - nabýt 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pravopiscesky.cz/vedlejsi-veta-prisudkova-cviceni-pra-1138-8820.html
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Řešení: 

 

3. Princezna byla jako začarovaná. Princezna byla, jako by ji začarovali. 

 

Jirka byl jako vyměněný. Jirka byl, jako by ho vyměnili. 

 

Teta jim byla jako vlastní matka. Teta jim byla, jako by byla jejich 

vlastní matka. 

 

Krajina byla jako pocukrovaná. Krajina byla, jako by byla pocukrovaná. 

 

Michal nebyl očekávaný. Michal nebyl ten, kdo byl očekávaný. (viz 

výše: Na přísudkové věty někdy odkazují ukazovací zájmena ten, 

takový.) 

Výsledky hokejového utkání byly předpokládané. Výsledky 

hokejového utkání byly takové, jak byly očekávané. (viz výše: Na 

přísudkové věty někdy odkazují ukazovací zájmena ten, takový.) 

 

4. Babičku zajímalo, co budou děti dělat odpoledne. (Koho, co 

babičku zajímalo? Co budou děti dělat odpoledne. – podmětná) 

 

Protože sníh na polích rychle tál, bylo v řece hodně vody. Proč, 

z jakého důvodu/z jaké příčiny bylo v řece hodně vody? Protože sníh 

na polích rychle tál. – příslovečná příčinná/důvodová) 

Věra nebyla taková, jakou jsme si ji představovali. (Jaká Věra nebyla? 

Jakou jsme si ji představovali. – přísudková) (viz výše: Na přísudkové 

věty někdy odkazují ukazovací zájmena ten, takový.) 

Budeme-li mít včas hotové domácí úkoly, půjdeme na koncert. (Za 

jaké podmínky půjdeme na koncert? Budeme-li mít včas hotové úkoly. 

– příslovečná podmínková) 

 

Ministr zdravotnictví důrazně varuje, že kouření škodí zdraví.  

(Před kým, čím ministr důrazně varuje? Že kouření škodí zdraví. – 

předmětná) 
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5. bít psy – být u toho 

bidlo u slepic – pálí ho dobré bydlo 

bílý svetr – divoké býlí (byliny) 

míval strach – medvídek mýval 

hltavě pil – pyl z květů 

vískat ve vlasech – výskat radostí 

vít  věneček – výt na měsíc 

obraz visel – vysel obilí 

zívat únavou– nazývat se znamená jmenovat se 

nabít telefon – nabýt (získat) majetek 

 

 

 

 

 

 

 


