
PRACOVNÍ LIST 11 

DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT 

Podtrhni věty vedlejší a urči jejich druh: 

1) Bylo by dobré, abychom tu trávu vysekali. 

2) Jakou knihu jsi mi půjčil, takovou ti ji vracím. 

3) Když zhasínám lampu, která stojí na mém stole, už se těším na spánek. 

4) Měl vždycky, co chtěl. 

5) Vrátil se odtud, kam se posílají zloději a podvodníci. 

6) Snažil se, seč mu síly stačily. 

7) Bude možné, abychom odjeli už v pátek. 

8) Ruce mu zajely do kapes kabátu, jehož ctihodné šosy mu sahaly až na lýtka. 

9) Slovník mu byl tím, čím je pro lékaře teploměr. 

10) vždycky ho dopalovalo to, že je drzá. 

11) V období, kdy je čerstvé zeleniny málo, znamená konzervovaná zelenina mnoho. 

12) když jsem k nim přišel, hned mě vedla tam, kde spí. 

13) Stejně si koupí, co bude chtít. 

14) Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš. 

15) Venku bylo, že by psa nevyhnal. 

16) Eva, která nikdy moc nejedla, si i tentokrát vzala kaše, jen tak co se na lžičku vejde. 

17) Všichni už odešli, kam chtěli, ale chlapec stojí, jako by ještě neřekl všechno. 

18) Jak si usteleš, tak si lehneš. 

19) Zuřil, protože musel přerušit práci. 

20) I když jsem se na to maminky ptal, nic mi o tom neřekla. 

21) Maminka mi vařila polévku s houbami, jak to viděla u své babičky. 

22) Běž rychle domů, ať o tebe nemají rodiče strach. 

23) Někdo mu dal pod hlavu polštář, aby se mu pohodlněji leželo. 

24) Raději se báseň tentokrát  naučil, jelikož by nechtěl mít ostudu. 

25) Díval se na ni, jak masíruje naběhlé klouby nohou. 

26) Viděl jsi už Rosického, jak střílí penalty? 

27) Kdyby se pořádně učil, tak by tu zkoušku určitě udělal. 

28) Když se vyspal, odjel pomoci babičce mýt okna. 

29) Luboš, kterého znám ze základní školy, odjel na tři měsíce do Anglie. 

30) Když nebude hezké počasí, na výlet se třídou nepojedeme. 


