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Věta jednoduchá a souvětí 
 
1. Zopakuj si trochu teorie a doplň: 
 
Naše projevy jsou tvořeny z vět. 

Pokud má věta jednu základní skladební dvojici, nazývá se věta ________________ 

(Iva hraje na kytaru.). Pokud spojíme více vět jednoduchých do jednoho většího 

celku, vytvoříme ______________________ (Iva hraje na kytaru a Sabina pozorně 

poslouchá).  

Věty do souvětí spojujeme (doplň): 

1. spojkami (ale, když, že__________________________________) 

2. zájmeny (kdo, co, jaký, _________________________________) 

3. příslovci (kde, kdy, kam, ________________________________) 

Věty v souvětí oddělujeme čárkou. 

Tu ale většinou nepíšeme před spojkami __________________________________. 

 

2. Ve větách vyznač slovesa, doplň neúplná slova a chybějící čárky: 

Chlapc_ již nasbíral_ dvě stě dvanáct krab_ček. Kolemjdoucí lidé se díval_ co 

chlapc_ s krab_čkam_ dělaj_. Ale dívky se příliš nezajímal_ o to co hoši 

s krab_čkam_ zam_šl_. Pletl_ si dál svoje věnečky a vyhříval_ se na slun_čku. 

Kolem nich se pásl_ husy radostně poskakoval pes Azor a nad hlavami jim 

poletoval_ motýl_. 

 

3. Určete věty jednoduché (J) a souvětí (S) ( nezapomeň si nejdříve označit základní 

skladební dvojice): 

Ze starého domku stoupal slabý, řídký kouř.   ___ ______________ 

Tatínek čekal, až se maminka vrátí.    ___ ______________ 

Bělouši potřásli hlavami, hřívy jim vlály jak bílý oheň.  ___ ______________ 

Vladimíra znám velice dobře.     ___ ______________ 

 

4. Pospojuj věty jednoduché v souvětí (užij spojek a, ale, však, neboť, proto): 

Na obloze svítily hvězdy. Brzy zrána se přihnal prudký liják. 

___________________________________________________________________ 

Sundal si kabát. Obul si bačkory. 

___________________________________________________________________ 

Krkonoše znám velice dobře. Strávila jsem tam pětkrát prázdniny. 

___________________________________________________________________ 

 



5. Dokonči souvětí, doplň vhodnou spojku a čárku: 

Děti poprosily svého vedoucího __________________________________________ 

Když se ráno probudím ________________________________________________ 

Nemohl jsem tě včera navštívit __________________________________________ 

Jeli jsme do hor ______________________________________________________ 

Museli jsme stany rychle sbalit ___________________________________________ 

Když jsem přišel domů _________________________________________________ 

 

6. Vyber si tři obrázky a pojmenuj je. 

         

 

_____________   _____________   _____________ 

         

 

____________   ______________   ____________ 

 

Vymysli příběh, ve kterém se objeví alespoň tři pojmenování obrázků. Délka příběhu 

10 - 15 vět. Použij alespoň tři souvětí s různým typem spojení vět. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Věta jednoduchá a souvětí - řešení 
 
1. Zopakuj si trochu teorii a doplň: 
 
Naše projevy jsou tvořeny z vět. 
Pokud má věta jednu základní skladební dvojici, nazývá se věta jednoduchá (Iva 
hraje na kytaru.). Pokud spojíme více vět jednoduchých do jednoho většího celku, 
vytvoříme souvětí (Iva hraje na kytaru a Sabina pozorně poslouchá).  
Věty do souvětí spojujeme (doplň): 

4. spojkami (ale, když, že, protože, ačkoliv, ...) 
5. zájmeny (kdo, co, jaký, který, čí, ...) 
6. příslovci (kde, kdy, kam, jak, proč, ...) 

Věty v souvětí oddělujeme čárkou. 
Tu ale většinou nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo. 
 
2. Ve větách vyznač slovesa, doplň neúplná slova a chybějící čárky: 
Chlapci již nasbírali dvě stě dvanáct krabiček. Kolemjdoucí lidé se dívali co chlapci 
s krabičkami dělají. Ale dívky se příliš nezajímaly o to co hoši s krabičkami zamýšlí. 
Pletly si dál svoje věnečky a vyhřívaly se na sluníčku. Kolem nich se pásly husy 
radostně poskakoval pes Azor a nad hlavami jim poletovali motýli 
 
3. Určete věty jednoduché (J) a souvětí (S) ( nezapomeň si nejdříve označit základní 
skladební dvojice): 
Ze starého domku stoupal slabý, řídký kouř.   J --- 
Tatínek čekal, až se maminka vrátí.    S V1, až V2. 
Bělouši potřásli hlavami, hřívy jim vlály jak bílý oheň.  S V1, V2. 
Vladimíra znám velice dobře.     J --- 
 
4. Pospojuj věty jednoduché v souvětí (užij spojek a, ale, však, neboť, proto): 
Na obloze svítily hvězdy. Brzy zrána se přihnal prudký liják. 
Na obloze svítily hvězdy, ale brzy zrána se přihnal prudký liják. 
Sundal si kabát. Obul si bačkory. 
Sundal si kabát a obul si bačkory. 
Krkonoše znám velice dobře. Strávila jsem tam pětkrát prázdniny. 
Krkonoše znám velice dobře, protože jsem tam strávila pětkrát prázdniny. 
 
5. Dokonči souvětí, doplň vhodnou spojku a čárku: 
Děti poprosily svého vedoucího, aby jim otevřel chatku. 
Když se ráno probudím, mám veliký hlad. 
Nemohl jsem tě včera navštívit, protože jsem neměl hotové úkoly. 
Jeli jsme do hor, protože tam bydlí naše babička. 
Museli jsme stany rychle sbalit, protože se blížila silná bouře. 
Když jsem přišel domů, pes měl roztrhané obě dvě bačkory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdroje: 

 

Andy_Gardner. [cit. 2012-02-29]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 

˂http://openclipart.org/detail/32863/snowdrop-(galanthus-nivalis)-by-andy_gardner˃ 

J4p4n. [cit. 2012-02-29]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 

˂http://openclipart.org/detail/172119/butterfly-by-j4p4n-172119˃ 

Tom. [cit. 2012-02-29]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 

˂http://openclipart.org/detail/23550/simple-spring-new-leaves-by-tom-23550˃ 

Cgillis. [cit. 2012-02-29]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 

˂http://openclipart.org/detail/122089/new-sprink-chick-by-cgillis73˃ 

Shokunin. [cit. 2012-02-29]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 

˂http://openclipart.org/detail/19477/easter-egg-single-by-shokunin˃ 

Johnny_automatic. [cit. 2012-02-29]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 

˂http://openclipart.org/detail/26146/bee-and-flowers-by-johnny_automatic˃ 

http://openclipart.org/detail/32863/snowdrop-(galanthus-nivalis)-by-andy_gardner
http://openclipart.org/detail/172119/butterfly-by-j4p4n-172119
http://openclipart.org/detail/23550/simple-spring-new-leaves-by-tom-23550
http://openclipart.org/detail/122089/new-sprink-chick-by-cgillis73
http://openclipart.org/detail/19477/easter-egg-single-by-shokunin

