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Úkol 1: určete VH, VV a druhy vedlejších vět.
1. Překvapilo mě, jak jsem na všechno špatné rychle zapomněla.
2. Ačkoli byl již květen, bylo pořád chladno.
3. Martina odešla do svého pokoje, aby si uklidila svoje oblečení.
4. Měla jsem pocit, že už všichni usnuli.
5. Jsou věci, o kterých se nerada bavím.
6. Je dobré, když umíš anglicky pořádně.
7. Třebaže jsme se už dlouho neviděly, hned jsme si povídaly.
8. Spatřila jsem psa, jak se pomalu přibližuje.
9. Proč se naši takhle rozhodli, to opravdu nevím.
10.Naši si nepřejí, abych s tebou kamarádil.

Řešení:
1) Překvapilo mě, jak jsem na všechno špatné rychle zapomněla.
1VH

, jak 2VV podmětná

2) Ačkoli byl již květen, bylo pořád chladno.
Ačkoli 1VV přísl. přípustková , 2VH

3) Martina odešla do svého pokoje, aby si uklidila svoje oblečení.
1VH

, aby 2VV přísl. Účelová

4) Měla jsem pocit, že už všichni usnuli.
1VH

, že 2VV přívlastková

5) Jsou věci, o kterých se nerada bavím.
1VH

, o kterých 2VV přívlastková

Řešení:
6) Je dobré, když umíš anglicky pořádně.
1VH

, když 2VV podmětná

7) Třebaže jsme se už dlouho neviděly, hned jsme si povídaly.
Třebaže 1VV přísl. přípustková

, 2VH

8) Spatřila jsem psa, jak se pomalu přibližuje.
1VH

, jak 2VV doplňková

9) Proč se naši takhle rozhodli, to opravdu nevím.
Proč 1VV předmětná

, 2VH

10) Naši si nepřejí, abych s tebou kamarádil.
1VH

, abych 2VV předmětná

Úkol 2: Procvičujte druhy vedlejších vět.
1 V poslední době přicházíme na to, že auta nejsou jen přepychem.
2 Dokonce se zdá, že budou mít ještě hodně dlouho své místo
vedle člověka.
3 Novorozená hříbata, která byla příliš slabá, se stávala kořistí.
4 Kam se hnali koně, všude za nimi byli lovci.

5 Koupil bych ti také vstupenku, kdybys mi včas řekl.
6 Čím déle bloudil, tím větší měl strach.

Řešení:
1 V poslední době přicházíme na to, že auta nejsou jen přepychem.
1VH
, že 2VV předmětná
2 Dokonce se zdá, že budou mít ještě hodně dlouho své místo vedle člověka.
1VH , že 2VV podmětná
3 Novorozená hříbata, která byla příliš slabá, se stávala kořistí.
1VHa
, která 2VV přívlastková , 1VHb
4 Kam se hnali koně, všude za nimi byli lovci.
Kam 1VV přísl. místní, 2VH
5 Koupil bych ti také vstupenku, kdybys mi včas řekl.
1VH
,kdybys 2VV přísl. podmínková
6 Čím déle bloudil, tím větší měl strach.
Čím 1VV přísl. měrová, 2VH

