druh VV
PŘÍSUDKOVÁ
PODMĚTNÁ
PŘÍVLASTKOVÁ
PŘEDMĚTNÁ
DOPLŇKOVÁ
MÍSTNÍ
ČASOVÁ
ZPŮSOBOVÁ

DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH
příklad
otázka
Řeka byla, jako by ji
postříbřil.
Kdo nesouhlasí, ať zvedne
ruku.
Sehnala jsem lístky na
koncert, o kterém už dlouho
sním.
Říká, že nemůže přijít.
Slyšeli jsme zloděje, jak se
dobývá do domku.
Vrátil se tam, odkud přišel.
Čekala jsem na přechodu,
dokud se nerozsvítila
zelená.
Napiš to, jak chceš.

jako

jak, který, čí

kdo, co, jaký, který, jenž,
kde, kam, že, aby, zda

všechny pádové otázky
kromě 1. a 5. p.
jak, jaký (současně)

kdo, co, kde, kam, že, aby

kde, kam, odkud, kudy
kdy, odkdy, jak dlouho

kde, kam, odkud, kudy
až, když, jakmile, než

jak, jakým způsobem

jak, jako, jak – tak

jak hodně, do jaké míry

jako, kolik, více – než

proč, z jaké příčiny

protože, poněvadž že, proto

za jakým účelem

aby

za jaké podmínky

jestliže, -li, kdyby, když

i přes co, navzdory čemu

ač, ačkoli, přestože, i když, i
kdyby

PŘÍPUSTKOVÁ

Hudba hrála tak hlasitě, že
jsme se neslyšeli.
Děti se vrátily dřív, protože
začalo pršet.
Auta zůstala stát, aby mohla
projet sanitka.
Pojedete-li do zahraničí,
budete potřebovat pas.
I když Jana spěchala,
počkala na nás.

druh VV

DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH
příklad
otázka

MĚROVÁ
PŘÍČINNÁ
ÚČELOVÁ
PODMÍNKOVÁ

PŘÍSUDKOVÁ
PODMĚTNÁ
PŘÍVLASTKOVÁ
PŘEDMĚTNÁ
DOPLŇKOVÁ
MÍSTNÍ
ČASOVÁ
ZPŮSOBOVÁ
MĚROVÁ
PŘÍČINNÁ
ÚČELOVÁ
PODMÍNKOVÁ
PŘÍPUSTKOVÁ

Řeka byla, jako by ji
postříbřil.
Kdo nesouhlasí, ať zvedne
ruku.
Sehnala jsem lístky na
koncert, o kterém už dlouho
sním.
Říká, že nemůže přijít.
Slyšeli jsme zloděje, jak se
dobývá do domku.
Vrátil se tam, odkud přišel.
Čekala jsem na přechodu,
dokud se nerozsvítila
zelená.
Napiš to, jak chceš.
Hudba hrála tak hlasitě, že
jsme se neslyšeli.
Děti se vrátily dřív, protože
začalo pršet.
Auta zůstala stát, aby mohla
projet sanitka.
Pojedete-li do zahraničí,
budete potřebovat pas.
I když Jana spěchala,
počkala na nás.

spojovací výrazy

nahrazuje jmennou část Př
slovesně jmenného
kdo, co (1. p.)

kdo, co, že, aby, jak

jak, jaký

spojovací výrazy

nahrazuje jmennou část Př
slovesně jmenného
kdo, co (1. p.)

jako

jak, který, čí

kdo, co, jaký, který, jenž,
kde, kam, že, aby, zda

všechny pádové otázky
kromě 1. a 5. p.
jak, jaký (současně)

kdo, co, kde, kam, že, aby

kde, kam, odkud, kudy
kdy, odkdy, jak dlouho

kde, kam, odkud, kudy
až, když, jakmile, než

jak, jakým způsobem

jak, jako, jak – tak

jak hodně, do jaké míry

jako, kolik, více – než

proč, z jaké příčiny

protože, poněvadž že, proto

za jakým účelem

aby

za jaké podmínky

jestliže, -li, kdyby, když

i přes co, navzdory čemu

ač, ačkoli, přestože, i když, i
kdyby

kdo, co, že, aby, jak

jak, jaký

