český jazyk - 9.B
Souvětí
1. Doplňte do souvětí čárky a označte věty hlavní a vedlejší! VH a VV
1. Očekával že ho za to budou všichni chválit a že dostane odměnu.
2 . Zahlédl jsem ho jak mizí za rohem naší ulice.
3 . Když je mlha musí jet řidiči opatrně.
4. Zdrželi jsme se protože Petr přišel ze školy pozdě.
5. Už se těším že k nám přijede zítra moje sestřenice.
6. Všude se najdou lidé kteří jsou ochotni ostatním pomoci.
7. Jistě si dovedete představit jak se vztekal.
8 . Obávám se že jí to velmi ublížilo.
9. Rodiče nás varovali abychom s nikým cizím nemluvili.
10. Než otevřeli obchod zástup zákazníků zhoustl až se změnil v dlouhou frontu.

2. Určete, které věty příslovečné jsou v těchto souvětích!
Budeš-li o to ze všech sil usilovat, určitě to dokážeš.
Když chcete prožít zajímavý život, musíte pro to něco udělat.
Šli jsme do obchodu nakoupit zásobu konzerv, protože jsme chtěli zítra vyrazit na výlet.
Abychom ušetřili, jeli jsme na dovolenou už v květnu.
Vzbudil jsem se, než se rozednilo.
Když jsme se vydali na cestu, slunce už pálilo.
I když je všechno dříví mokré, Petrovi se určitě podaří rozdělat oheň.
Obrátili jsme se tam, odkud zazněl šramot.
Rozčílil se, až zčervenal.
Tvářil se, jako by se mu to nelíbilo.

3. Doplňte vhodné věty vedlejší!
Teď už je mi úplně jasné,...................................................................................................
Říká se,............................................................................................................................
Mluvili jsme o tom,............................................................................................................
Vysvětlím ti to,...................................................................................................................
Neměl jsem ani pomyšlení na to,......................................................................................

4. Určete věty vedlejší!
Slíbil mi, že mi napíše.
Poradil jsem mu, aby se omluvil.
Myslel jsem, že je to tvůj přítel, o kterém jsi mi vyprávěl.
Rád sedávám na vysoké skále, která se vypíná nad řekou.
Marek se zdokonaluje v angličtině, protože má v létě jet do Anglie.
Srdce ho táhlo tam, kde se narodil.
Jakmile vešel do místnosti, všichni zmlkli.
Jestliže budeš zítra odpoledne doma, přijdu tě navštívit.
Z velikých nádherných staveb, které kdysi zdobily toto místo, zůstalo jen několik zřícenin.
Udělal jsem to přesně tak, jak jsi mi poradil.
Abyste to uměli správně sestrojit, musíte si přečíst návod.
Mají vztek, protože nic nenašli.
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.
Tvářil se, jako by mu patřil celý svět.
I když se neučil, dostal dobrou známku, protože je chytrý.
Ta spolužačka, o které jsem mluvil, bydlí v této ulici.
Utíkal jsem, protože jsem se bál, že přijdu pozdě.

