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Grafické znázorňování souvětí

Ve velkoměstě si dávám pozor, protože mám strach, aby mě neokradli.
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Smysl interpunkce!!!



Věta hlavní

• Značíme jako VH

• Začíná většinou 
podstatným nebo 
přídavným jménem, 
slovesem nebo 
předložkou

• Dává smysl i sama o 
sobě

• V grafu ji značíme 
vždy nad věty vedlejší



Věta vedlejší

• Značíme jako VV

• Začíná většinou 
spojkou, zájmenem
nebo příslovcem

• Nemůže existovat 
sama o sobě, vždy 
rozvíjí jinou větu

• V grafu ji značíme 
pod VH



Graf souvětí

• Souvětí musí vždy obsahovat alespoň jednu 
větu hlavní

• Jednotlivé věty v grafu číslujeme podle jejich 
pořadí v souvětí

• Před každou VV píšeme spojovací výraz, kterým 
je uvozena



1. Urči VH a VV, poskládej z nich sedm souvětí a utvoř graf:

Když jsme vstali

Zítra nepřijde

Bylo už pozdě

Protože jde k lékaři

I přestože to slíbil

Aby se nebál

Nechali ho doma

Až budou lézt po skalách

Vypadala

Jako by jí uletěly včely

Pokud budeš sobecký

Budeš lhát a podvádět

Zapomeň na to 

Že se s tebou bude bavit

Přijel strýc

Který měl jen jednu nohu

Neboj se

Já tě ochráním

Procvičujeme:



Když jsme vstali

Zítra nepřijde

Bylo už pozdě

Protože jde k lékaři

I přestože to slíbil

Aby se nebál

Nechali ho doma

Až budou lézt po skalách

Vypadala

Jako by jí uletěly včely

Pokud budeš sobecký

Budeš lhát a podvádět

Zapomeň na to

Že se s tebou bude bavit

Přijel strýc

Který měl jen jednu nohu

Neboj se

Já tě ochráním



1. Neboj se, já tě ochráním.

2. Zítra nepřijde, i přestože to slíbil, protože jde k lékaři.

3. Pokud budeš sobecký, budeš lhát a podvádět, zapomeň na to, že se s tebou 
bude bavit. 

4. Vypadala, jako by jí uletěly včely.

5. Nechali ho doma, aby se nebál, až budou lézt po skalách. 

6. Přijel strýc, který měl jen jednu nohu.

7. Když jsme vstali, bylo už pozdě. 




