Cvičení 1: Procvičte si spojování vět
Spojte následující páry vět do souvětí tak, že věty k sobě připojíte pomocí
zájmen:
Kdo, co, jaký, který, čí, jenž
Příklad:
Petr si koupil psa. Ten pes umí dělat salto.
Řešení:
Petr si koupil psa, který umí dělat salto.

Věty pro vás:
Vybral jsem si obraz. Ten obraz se mi líbil nejvíc.
Uviděl jsem chalupu. Petr o té chalupě předtím mluvil.
Někteří lidé špatně spí. Takoví lidé bývají nevrlí.
Máš oblíbenou barvu. Zajímá mě jakou.
Ukážeme vám nejdražší automobil. Dražší už tu nemáme.
Vyfotili si tričko. Byla na něm krev.
Ten byt měl dva balkony. Chtěli si ten byt koupit.
Někdo přijde pozdě. Pozdě příchozí nedostane moučník.
_______________________________________
Řešení:
Vybral jsem si obraz, který se mi líbil nejvíc.
Uviděl jsem chalupu, o které Petr předtím mluvil.
Lidé, kteří špatně spí, bývají nevrlí.
Zajímá mě, jakou máš oblíbenou barvu.
Ukážeme vám nejdražší automobil, jaký tu máme.
Vyfotili si tričko, na kterém byla krev. / Tričko, na kterém byla krev, si vyfotili.
Ten byt, který si chtěli koupit, měl dva balkony. / Chtěli si koupit byt, který měl dva balkony.
Ten, kdo přijde pozdě, nedostane moučník.

Cvičení 2: Nahraďte tučné slovo větou
Tučné slovo v každé z následujících vět nahraďte červenou kostičkou, tedy
větou začínající na vhodné vztažné zájmeno (kdo, co, jaký, který, čí, jenž atd.):
Příklad:
Špatně se stravující lidé mívají zdravotní potíže.
Řešení:
Lidé, kteří se špatně stravují, mívají zdravotní potíže.

Věty pro vás:
Výrobky po záruce neprodáváme.
Nepovolené látky do sportu nepatří.
Vyprávěla nám o svých zážitcích.
Prozradíte nám adresáta vaší zásilky?
Chtěl rozhodovat o vítězích i o poražených.
Napsala si jména všech propadlíků.
Propuštění zaměstnanci se rozhodli stávkovat.
K dokončení je to málo.
_______________________________________
Řešení:
Výrobky, kterým vyprší záruka, neprodáváme. / Výrobky, jimž vyprší záruka, neprodáváme.
Látky, které nebyly povoleny, do sportu nepatří. (jež)
Vyprávěla nám (o tom), co zažila.
Prozradíte nám, komu jste to zaslali? / Prozradíte nám, kdo je adresát vaší zásilky?
Chtěl rozhodovat o tom, kdo vyhraje, i o tom, kdo prohraje. / Chtěl rozhodovat o těch, kteří
vyhráli, i o těch, kteří prohráli. (již)
Napsala si jména všech, kteří propadli. (již)
Zaměstnanci, které propustili, se rozhodli stávkovat. / (jež)
Je toho málo, co musíme dokončit. / Je toho málo, co je třeba dokončit.

Cvičení 3: Najděte červenou kostičku
Označte v následujících textech části souvětí, které spadají do kategorie červená
kostička, tj. které jsou ucelenými větami uvozenými vztažným zájmenem
zájmeno (kdo, co, jaký, který, čí, jenž atd.). Části, které patří k hlavní větě,
vyznačte modře.
Příklad:
Podle prvotních informací, které máme, je přejezd v podstatě zničený.
Jenže také dělníci, kteří dnes v budově pracují, mají zhruba jeden až dva týdny skluz proti
harmonogramu.
Všechno, co chceme, je zprostředkování co nejlepšího zážitku z řízení.
Jedni požadovali suverenitu, kterou nezískali, ti druzí, co vystupovat nechtěli, ztratili členský hlas u
jednacího stolu.
S tezí, že sibiřské lesy podpalovali lidé, kteří se tak snažili zamaskovat stopy po nelegální těžbě, před
časem přišel předseda ruské vlády Dmitrij Medvěděv.
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby tady vedla komunikace, která má být součástí transevropské dálnice.
Raději zůstává u standardní konstrukce se spalovacím motorem, protože zatím jen u ní dokáže
poskytnout to, co zákazníkům vyhovuje.

_______________________________________
Řešení:
Podle prvotních informací, které máme, je přejezd v podstatě zničený.
Jenže také dělníci, kteří dnes v budově pracují, mají zhruba jeden až dva týdny skluz proti
harmonogramu.
Všechno, co chceme, je zprostředkování co nejlepšího zážitku z řízení.
Jedni požadovali suverenitu, kterou nezískali, ti druzí, co vystupovat nechtěli, ztratili členský hlas u
jednacího stolu.
S tezí, že sibiřské lesy podpalovali lidé, kteří se tak snažili zamaskovat stopy po nelegální těžbě, před
časem přišel předseda ruské vlády Dmitrij Medvěděv.
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby tady vedla komunikace, která má být součástí transevropské dálnice.
Raději zůstává u standardní konstrukce se spalovacím motorem, protože zatím jen u ní dokáže
poskytnout to, co zákazníkům vyhovuje.

