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Anotace: 

 

Žák pracuje s textem, ve kterém odlišuje věty jednoduché od souvětí, 

všímá si spojovacích výrazů v textu. Spojuje věty jednoduché do 

jednodušších souvětí vhodnými spojkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práce s textem – věta jednoduchá, souvětí 

Jmenuji se Jakub. Bydlím v paneláku na sídlišti. Na sídlišti máme hřiště, kde si 

hraji s kamarády. Doma píšu úkoly nebo si povídám s babičkou. Babička nám 

vaří, protože maminka chodí pozdě z práce. Babičku mám moc rád. 

Úkoly k textu: 

1. Spočítej všechny věty. _____________________ 

2. Modře podtrhni věty jednoduché, zeleně souvětí. 

3. Opiš třetí souvětí. 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

4. Poznáš v něm, které slovo odděluje první větu od druhé? Zakroužkuj ho. 

5. Doplň do souvětí vhodné spojky z nápovědy. (a, ale, aby, že, proto) 

Tatínek řekl, ________ přijde večer. 

Slunce svítilo ______ ptáci zpívali. 

Zaspal jsem, _________ spěchám. 

Chtěl jsem jít ven, ___________ začalo pršet. 

Petr hodně cvičí, _________ získal medaili. 

 

6. Spojte věty se správnou spojkou. 

Rád zpívám              protože                 byl malý. 

Volal jsem mu       i            budu jezdit na kole. 

Nedosáhl tam     nebo             nebral telefon. 

Půjdu na hřiště    avšak           rád maluji. 

 

7. Z kolika vět se skládá toto souvětí? Oddělte každou větu v souvětí svislou 

červenou čarou (l) 

Děti šly do lesa a schovali se za stromy, kde sbírali šišky, aby s nimi 

mohli hrát šiškovou válku. ______________ 

 



Řešení: 

Jmenuji se Jakub. Bydlím v paneláku na sídlišti. Na sídlišti máme hřiště, kde si 

hraji s kamarády. Doma píšu úkoly nebo si povídám s babičkou. Babička nám 

vaří, protože maminka chodí pozdě z práce. Babičku mám moc rád. 

Úkoly k textu: 

1. Spočítej všechny věty. 6 

2. Modře podtrhni věty jednoduché, zeleně souvětí. 

3. Opiš třetí souvětí. Babička nám vaří, protože maminka chodí pozdě 

z práce. 

4. Poznáš v něm, které slovo odděluje první větu od druhé? Zakroužkuj ho. 

protože 

5. Doplň do souvětí vhodné spojky z nápovědy. (a, ale, aby, že, proto) 

Tatínek řekl, _že_______ přijde večer. 

Slunce svítilo _a_____ ptáci zpívali. 

Zaspal jsem, ___proto______ spěchám. 

Chtěl jsem jít ven, ___ale________ začalo pršet. 

Petr hodně cvičí, __aby_______ získal medaili. 

 

6. Spojte věty se správnou spojkou. 

Rád zpívám              protože                 byl malý. 

Volal jsem mu       i            budu jezdit na kole. 

Nedosáhl tam     nebo             nebral telefon. 

Půjdu na hřiště    avšak           rád maluji. 

 

7. Z kolika vět se skládá toto souvětí? Oddělte každou větu v souvětí svislou 

červenou čarou (l) 

Děti šly do lesa /a schovali se za stromy/, kde sbírali šišky/, aby s nimi 

mohli hrát šiškovou válku. 4 

 



 

 

 

 


