
16.3. 

 

Diváci byli všude, kam ses podíval. Kde všude byli diváci? - místní 

Přestože jsem na ni čekala, nepřišla. Přes co nepřišla?  - přípustková 

Až budeš odcházet, zamkni dveře.  Kdy zamkni dveře? - časová 

Nakoupil toho tolik, že to nemohl unést. Jak moc, kolik toho nakoupil - měrová 

Protože bylo chladno, vzala si kabát. Proč si vzala kabát? protože…- příčinná 

Kdybys ho potkala, řekni mu to. Kdy, za jaké podmínky mu to řekni?- podmínková 

Udělám to hned, abych měla klid. Proč to udělám hned? Abych…- účelová 

Probíhalo to tak, jak jsem si představoval. Jak to probíhalo? - způsobová 

 

Vystavovali vylisované rostliny. Na Šumavě a v Pošumaví se přemnožili rysi. 

Bydleli jsme v hotelu U Tří lilií s Francouzi, Španěly a ruskými hokejisty. Jedno 

z nejhezčích měst v západních Čechách jsou Mariánské Lázně. Hodiny už odbily 

půlnoc. Dej umlít čerstvou kávu do mlýnku. Sraz máme ve tři hodiny na náměstí 

Svobody. Jan Žižka zemřel u Přibyslavi a pochovaný je v Čáslavi. 

 

17.3. 

Balkánský, Vysokou, Praze, Spojené, Legií, Na Zeleném, Starém, Městě, Praze, 

Čertovo, Františkovy, Lázně, Republiky, Králův, Háj, Spolková, Německo, 

Ministerstvo, České, České, Hradec Králové 

 

Všimni si, že když podmět existuje (podtrhla jsem ho) – vedlejší věta je 

předmětná. 

1. Bylo jisté, že už nepřijde.     podmětná 

2. Bratr řekl, že mě odveze domů.  předmětná 

3. Jana píše, abychom přijeli.   předmětná 

4. Je pravděpodobné, že to nestihneme. podmětná 



 

5. Bylo by vhodné, aby ses omluvil.  podmětná 

6. Petr se rozhodl, že vás nepozve.  předmětná 

7. Je rozhodnuto, že pojedeš také.  podmětná 

8. (ty) Víš o tom, co se včera stalo?  předmětná 

9. Sestra ještě neví, kam se přihlásí.  předmětná  

10. Není nutné, aby ses toho bál.  podmětná 

11. Zajímá nás, co si o tom myslíte.  podmětná 

12. (My) Rozhodli jsme, že půjdeme první. Předmětná 

 

18.3. 

Keplerovy zákony, s novým strojovým vybavením, krabí maso,   paví 

oko, pozval Martinovy kamarády, pravý včelí med, špičkoví tenisoví 

hráči, benzínový motor,  rybí a vepřový tuk, Bachovi synové, kozí 

mléko, borový háj, přišli Petrovi rodiče   

 

Koně běhali, mrazy začaly, šelmy lovily, rodiče se radili, Jana zlobí 

(přítomný čas), stromy se ohýbaly, děti přišly, chlapci skákali, Katka 

mluví (přítomný čas), rozuměli všemu, psali jsme desetiminutovku, 

dívky tančily, maminka a tatínek se bavili, zvítězili jsme, květiny zvadly 

 

Textová návaznost (test ofocený) 

01 D  B  E  A  C 

02 A  C  E  B  D 

03 A 

04 D  C  A  B  E 

05 D 



19. 3. 

1. Pavel řekl, kde se sejdeme. (koho co řekl?) předmětná 

2. Konečně nadešel den, na který všichni čekali. (jaký den?) přívlastková 

3. Není nutné, abys také přišel. (kdo co není nutné?) podmětná 

4. Nedaleko je vila, v které jsme dříve bydleli. (jaká vila je nedaleko?) přívlastková 

5. Bylo pravidlem, že první šel nejzkušenější. (kdo co bylo pravidlem?) podmětná 

6. Diváci viděli, jak hrdina postupuje. (koho co viděli diváci?) předmětná 

 

Test pro žáky, kteří budou dělat přijímačky (4 ofocené stránky) 

01  D 

02  1. A 

 2. D 

 3. C 

03 B 

04 D 

05 D 

06 inzerát 

07 1. ne 

 2. ano 

 3. ne 

 4. ano 

08 C 

09 A 

10 B 

11 C 

12 B 

 

 

 


