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Souvětí a jeho stavba

Podle čeho poznáme, že větný celek je souvětí?

a) více sloves

b) čárka

c) spojovací výrazy

Které slovní druhy řadíme mezi spojovací výrazy?

a) spojky

b) příslovce

c) zájmena (patří mezi slova ohebná)



opiš a podtrhni slovesa

Jednou šli Mach a Šebestová do školy, pes Jonatán je uviděl 

a hned paní Kadrnožkové utekl, aby je do té školy doprovodil.

barevně děj do kolečka spojovací výrazy

4 slovesa = 4 věty

V1      V2      V3      V4.

Které spojovací výrazy spojují věty v souvětí?

spojují slova

V1

,

V2

a

V3

,aby

V4



opiš a podtrhni slovesa

A jak je tak doprovázel, všiml si, že Mach a Šebestová si nesou 

místo aktovek chlebníky.

3 slovesa = 3 věty

V1      V2      V3.

Které spojovací výrazy spojují věty v souvětí?

nespojuje - částice

V1

,

V2

, že

V3



slovesa

A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč mají chlebníky.

V1      V2        V3.

spojovací výrazy

, , proč



Byl z toho celý vyjevený, až mu Šebestová řekla, že dnes s 

sebou žádné učení nemají, že se dnes učit nebudou, ale že 

jedou s paní učitelkou na výlet k rybníku Krajáči.

slovesa

V1      V2        V3       V4          V5.

spojovací výrazy

, až , že , že , ale že
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