
6. třída Český jazyk 9. část 

- již minulý týden jsme začali téma věty jednoduché v porovnání se souvětím, tento týden se budeme 

soustředit na souvětí (s. 80 a dál učebnice) 

zápis: 

Věta jednoduchá = má jen jeden přísudek, vyjadřuje jednu myšlenku 

Souvětí = vzniká spojením více vět dohromady, kolik je v ní přísudků, z tolika vět se skládá 

 - věty jsou od sebe oddělené čárkou, tu ale nepíšeme před spojkami a, i, ani 

 - 2 přísudky = z dvou vět, 4 přísudky = ze 4 vět, … 

 - v souvětí rozlišujeme věty hlavní (VH) a věty vedlejší (VV) 

 - VH – vyjadřuje samostatnou myšlenku, když bychom všechny ostatní věty zakryli, tato VH  

má smysl sama o sobě (je mluvnicky nezávislá) 

- začíná nejčastěji plnohodnotným slovním druhem (podstatné jm., přídavné jm.,  

zájmeno, číslovka, sloveso, příslovce) 

 - VV – rozvíjí jinou větu, hlavní nebo jinou vedlejší, není samostatná, její význam samotný  

nestačí, nemáme celou informaci 

- začíná nejčastěji spojkou (že, když, protože, jestli,…), vztažným zájmenem (kdo, co  

jaký, který, čí, jenž), nebo vztažným příslovcem (kde, kdy, proč, jak, …) 

  - u VV budeme určovat jejich druhy, vycházejí z větných členů, budou mít tedy úplně  

stejné otázky jako VČ 

 - kombinace vět v souvětí může být různá, např. 1 hlavní a několik vedlejších, nebo jenom  

věty hlavní 

 - !!! vždy je v souvětí aspoň 1 hlavní věta, bez ní to nejde !!! 

- např. – Když jsme šli domů, začal padat sníh. – souvětí, 2 věty, 1. VV, 2. VH (Podle toho, čím začínají,  

druhá věta má smysl sama, proto je VH. První věta sama 

nestačí, čekáme nějaké vysvětlení, pokračování, proto je 

vedlejší) 

 

- prac. sešit s. 43 cv. 1 – vhodně spojte věty z prvního a druhého sloupce, potom z nich vytvořte  

souvětí, jak je uvedeno v příkladu 

- např. Venku se silně ochladilo. – Maminka zatopila v krbu. 

 Protože se venku silně ochladilo, maminka zatopila v krbu. 

  - cv. 2 – podtrhněte pouze přísudky – na začátku každého větného celku napište, zda  

je to J (věta jednoduchá), nebo S (souvětí). U souvětí napište číslicí, z kolika vět se 

skládá 

    S2 

- např. I když zámek povolil, nemohli jsme dveře otevřít. 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Hotová cvičení pošlete mailem ke kontrole na adresu hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 22. května. 


