Nahraďte podtržené přívlastky
vedlejšími větami přívlastkovými:








Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí ze
svého rodného kraje.
Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz.
Pozorovali jsme včely přelétávající z květu na
květ.
Strávili jsme zde nezapomenutelné chvíle.
Sousedka má sbírku růžového porcelánu
vyrobeného v Karlových Varech.
Za rohem stálo strýčkovo auto.
Všichni se vracíme do míst svého dětství.
















Znáte toho člověka, který vás zradil? Vv přívlastková
Vrátil se tam, odkud přišel. Vv přísl. místní
Obrátil se na nás s prosbou, abychom mu pomohli. Vv přísl. přívlastková
Odbočil tam, kde byla lepší cesta. Vv přísl. místní
Počkám na tebe, dokud nepřijdeš. Vv přísl. časová
Petr pozdravil, jak se sluší. Vv přísl. způsobová
Když odcházel, zabouchl dveře. Vv přísl. časová
Model jsem sestrojil přesně tak, jak to bylo v návodu.Vv přísl. způsobová
Vyčkejte, dokud se nevrátím. VV časová
Najednou zmizel, jako by se po něm zem slehla. VV způsobová
Kudy jsem chodil, vzpomínal jsem. VV místní
Do zatáček jel tak, že si najížděl obloukem. VV způsobová
Kdykoliv ho potkám, vždy se usmívá. VV časová
Běžela tam, odkud se ozývaly hlasy. VV místní

Vedlejší věta příslovečná měrová



Otázky: Jak, do jaké míry, jak mnoho?
Spojovací výrazy: čím – tím, tak – že
jako, tolik - kolik



Příklad:

Křičel, až nám zaléhaly uši.
(Jak moc křičel? Do jaké míry křičel?)

Vedlejší věta příslovečná příčinná


Otázky: Proč, z jakého důvodu, z jaké příčiny?



Spojovací výrazy: protože, poněvadž, že, jelikož



Příklad:
Nepřišel, protože byl nemocný.
(Proč nepřišel? Z jakého důvodu nepřišel?)



Poznámka: VV příslovečná příčinná se často plete

s VV příslovečnou účelovou. VV příčinná pojmenovává
příčinu nějaké události. Abychom předešli záměně,
ptáme se na ni Proč, z jaké příčiny.

Vedlejší věta příslovečná účelová


Otázky: Proč, za jakým účelem? (Proč, s jakým cílem, záměrem?)



Spojovací výrazy: aby, abych



Příklad:
Chvátal, aby stihl vlak.
(Proč chvátal? Za jakým účelem chvátal?)



Poznámka: VV příslovečná účelová se často plete s VV
příslovečnou příčinnou. VV účelová pojmenovává účel nějaké
události, cíl. Abychom předešli záměně, ptáme se na ni Proč, za

jakým účelem.

Vedlejší věta příslovečná podmínková


Otázky: Za jaké podmínky? (Kdy?)



Spojovací výrazy: kdyby, jestliže, - li, když,
jestli



Příklad:
Kdyby bylo pěkné počasí, jeli bychom na výlet.
(Za jaké podmínky bychom jeli?)

Vedlejší věta příslovečná přípustková


Otázky: I přes co, i v kterém případě, navzdory
čemu?



Spojovací výrazy: ač, ačkoli, třebaže,
přestože, i kdyby,i když



Příklad:
Přišel, přestože hustě sněžilo.
(I přes co přišel?)

Poznámka: Význam věty vedlejší je v rozporu
s významem věty řídící.

Zápis – školní sešit (vzadu)

Vedlejší věta příslovečná měrová
Otázky: Jak, do jaké míry, jak mnoho?
Spojovací výrazy: čím – tím, tak – že, jako, tolik – kolik
Př.: Křičel, až nám zaléhaly uši. (Jak moc křičel? Do jaké míry křičel?)


Vedlejší věta příslovečná příčinná
Otázky: Proč, z jakého důvodu?
Spojovací výrazy: protože, poněvadž, že, jelikož
Př.: Nepřišel, protože byl nemocný. (Proč nepřišel? Z jakého důvodu nepřišel?)


Poznámka: VV příslovečná příčinná se často plete s VV příslovečnou účelovou. VV příčinná pojmenovává
příčinu nějaké události.
Vedlejší věta příslovečná účelová
Otázky: Proč, za jakým účelem? (Proč, s jakým cílem, záměrem?)
Spojovací výrazy: aby, abych
Př.: Chvátal, aby stihl vlak. (Proč chvátal? Za jakým účelem chvátal?)
Poznámka: VV příslovečná účelová se často plete s VV příslovečnou příčinnou. VV účelová pojmenovává
účel nějaké události, cíl.


Vedlejší věta příslovečná podmínková
Otázky: Za jaké podmínky? (Kdy?)
Spojovací výrazy: kdyby, jestliže, - li, když, jestli
Př. Kdyby bylo pěkné počasí, jeli bychom na výlet. (Za jaké podmínky bychom jeli?)


Vedlejší věta příslovečná přípustková
Otázky: I přes co, i v kterém případě, navzdory čemu?
Spojovací výrazy: ač, ačkoli, třebaže, přestože, i kdyby, i když
Př.: Nepřišel, přestože hustě sněžilo. (I přes co přišel?)
Poznámka: Význam věty vedlejší je v rozporu s významem věty řídící.


Opakování:


Zlata mu dal král tolik, co mohl unést.
Vedlejší věta příslovečná měrová



Neodjel jsem na výlet, protože jsem zaspal.
Vedlejší věta příslovečná příčinná



Třebaže se celou noc učil, u zkoušky neuspěl.
Vedlejší věta příslovečná přípustková

Jana koupila ovoce, aby mohla udělat salát.
Vedlejší věta příslovečná účelová


Přijde-li Petr, zůstanu doma.
Vedlejší věta příslovečná podmínková

Doufám, že se vám bude dařit.

