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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Grafy souvětí

Anotace:

1. Rozpoznat v souvětí větu hlavní, věty vedlejší

2. Zopakovat si postup při rozboru souvětí

3. Tvoříme grafy souvětí / cvičení /

4. Určujeme druhy souvětí



Postup při rozboru souvětí

• Urči počet přísudků

• Urči VH a VV

• Urči vztahy mezi VH

• Urči druhy VV a spojení mezi nimi a VH

• Graficky znázorni stavbu souvětí

• Urči druh souvětí (souřadné x podřadné)

• Zkontroluj interpunkci v souvětí



Sestroj grafy souvětí a urči druhy souvětí:

1.Když jsem si nevěděla rady, přinesla jsem 
si starou kuchařku, abych si poradila s tím, 
co už dávno uměla moje prababička.



Řešení:

Když jsem si nevěděla rady,  1VV

přinesla jsem si starou kuchařku, 2VH

abych si poradila s tím, 3VV

co už dávno uměla moje prababička.4VV

Graf:          2VH

1VV podmínková 3VV účelová

4VV předmětná

-jedná se o souvětí podřadné



2.Utíkali jsme, ale autobus jsme nestihli, 
protože jel o pět minut dříve.



Řešení:

Utíkali jsme,   1VH

ale autobus jsme nestihli,   2VH

protože jel o pět minut dříve.  3VV

Graf:            1VH   X    2VH

3VV  příčinná

- jedná se o souvětí souřadné



3.Když vstoupili do pokoje a zhaslo světlo, 
zdálo se mu, že stojí v zámku, ale že je to 
sen, který nesmí skončit.



Řešení:

Když vstoupili do pokoje 1VV

a zhaslo světlo, 2VV

zdálo se mu, 3VH

že stojí v zámku, 4VV

ale že je to sen, 5VV

který nesmí skončit. 6VV

- první dvě věty V jsou souřadně spojené VV přísl. časové, závislé na 

3VH, ta je dále rozvita dvěma souřadně spoj.VV podmětnými, druhá
VV je rozvita VV přívlastkovou



Graf:

3VH

1VV   +  2VVčas.         

4VV  X  5VVpodmět.

6VV přívlastková

- jedná se o souvětí podřadné



Zdroje:

• K výuce je využívána učebnice:  KRAUSOVÁ, 
Zdeňka; PAŠKOVÁ, Martina. Český jazyk 8 pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: 
Fraus, 2009. 128str.

• Prezentace Microsoft Powerpoint 2003




