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ČJ – podřadné souvětí, druhy VV
Interpunkce v souvětí podřadném
7.11. 2011 - 8.třída

Anotace
-

pracovní list pro žáky 8.třídy určený k procvičení interpunkce v souvětí podřadném
žáci procvičují ústně i písemně, zdůvodňují a vysvětlují svůj postup
materiál je určený jak k zápisu, tak i k projekci na tabuli s doplňováním pomocí
elektronického popisovače

Řešení :
1.
Až ho potkám, vyřídím mu, co mu vzkazuješ. –př.časová, - předmětná
Protože je to už dávno, nepamatuji si, jak se to stalo. – př.příčinná, - předmětná
Ten, kdo ti to řekl, musel vědět, že to není pravda. - podmětná, - předmětná
Tím lesíkem, který začíná hned za školou, si všichni zkracují cestu.
-přívlastková
Nevím, co se stane, až se vše dozví. – předmětná, - př.časová
2.
VV musí být oddělena čárkou od věty hlavní.
3.
Cítil jsem se u vás, jako bych byl doma. – př.způsobová
V září bylo počasí, jaké bývá na začátku léta. - přívlastková

Interpunkce v souvětí podřadném
1. Doplň do souvětí podřadných čárky, podtrhni VV a urči jejich druh :

Až ho potkám vyřídím mu co mu vzkazuješ.
Protože je to už dávno nepamatuji si jak se to stalo.
Ten kdo ti to řekl musel vědět že to není pravda.
Tím lesíkem který začíná hned za školou si všichni zkracují cestu.
Nevíme co se stane až se vše dozví.
2. Jaké je základní pravidlo pro psaní čárek v souvětí podřadném ?

3. Nahraď větný člen vedlejší větou a správně napiš čárky :

Cítil jsem se u vás jako doma.
V září bylo počasí jako na začátku léta.
Reklama dnes hodně ovlivňuje náš život.
V okolí je několik cest značených turistickými značkami.
V neděli chceme jít na hřiště zahrát si fotbal.
Teprve po východu slunce jsme se vydali na cestu.
Už jsem jí řekla o naší společné odpolední schůzce.

