
6. třída Český jazyk 11. část 

- tento týden se budeme věnovat grafickému znázornění souvětí, prostudujte si učebnici s. 82, 83 

 

Grafické znázornění souvětí 

- grafické znázornění souvětí bude hodně podobné tomu, jak jsme kreslili větu jednoduchou s jejími větnými členy 

- souvětí se zakresluje do obdélníků, v každém je napsané číslo věty, kolikátá je v pořadí, a určení VH, nebo VV 

- VH – věty hlavní se vždy kreslí nahoru, tak jako u větných členů jsme nahoru kreslili podmět s přísudkem a nic jiného 

- VV – věty vedlejší se vždy kreslí pod hlavní věty, jsou zavěšené na jedné čáře k větě hlavní 

- např.: Když byla škola uzavřená, museli jsme se učit doma.  

– Toto souvětí má 2 věty, budeme tedy kreslit 2 rámečky. První věta je vedlejší, protože začíná typickou 

vedlejší spojkou a protože sama významově nestačí. Druhá věta je hlavní, protože by klidně mohla být 

samotná a význam bude stačit. 

   2. VH 

 Když, 

 1. VV 

- do grafu vždy zapisujeme spojovací výrazy a případnou čárku, kterými VV začínají nebo které jsou mezi dvěma VH 

- hlavní věta může být vedlejší větou rozdělena na 2 části, v takovém případě musíme myslet na to, že hlavní věta je 

pořád jedna, je to důležité při číslování vět 

 - např. Kniha, kterou mi přinesl, byla velmi zajímavá. 

- Toto souvětí má 2 věty, první věta hlavní je ale rozdělena, celá zní „Kniha byla velmi zajímavá“, 

stále je to tedy 1. VH. Druhá věta je vedlejší, protože začíná typickým vztažným zájmenem a 

významově nestačí. 

  1. VH  1. VH 

   , kterou,  

   2. VV 

- např. Jestli bude hezky, pojedeme do zoo, která už bude otevřená. 

   2. VH 

      Jestli,           , která 

 1. VV    3. VV 

 

- prac. sešit 45 cv. 1 – přečtěte si souvětí a pokuste se je nakreslit do rámečků, které jsou vedle, každá věta souvětí bude  

mít svoje pořadové číslo a určení hlavní x vedlejší, hlavní jsou nahoře, vedlejší dole 

 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole 

Hotový úkol pošlete mailem na adresu hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 5. června. 


