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Předmět: Český jazyk
Ročník: 8
Tematický okruh: Spojovací výrazy v souvětí
Anotace:1. Vyluštíme slovo
2. Spojení vět v souvětí, spojky, vztažná zájmena,
příslovce
3. Rozpoznat spojku souřadící a podřadící
4. Interpunkce v souvětí
5. Cvičení na doplnění interpunkce

Najdi v textu vlastní jména a z jejich počátečních
písmen vytvoř slovo:
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INTERPUNKCE
HSZTAIVANNWETRNORBERTLKUWTERE
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Interpunkce znaménky

členění textu interpunkčními(rozdělovacími)

Věty v souvětích se často spojují zvláštními
slovy, tzv. spojovacími výrazy. Spojovací
výrazy jsou
buď spojky, vztažná zájmena nebo
příslovce.
věty se spojují zvláštními slovy →
• spojovací výrazy – spojky
• vztažná zájmena
• příslovce

Druhy spojek:
Spojky souřadicí
• slučovací – a, i, ani, přímo, nadto, ani-ani, jak-tak, hned-hned, jednakjednak, zčásti-zčásti, dílem-dílem
• odporovací – ale, avšak, však, leč, nýbrž, naopak, jenomže, jenže, siceale, jistě-ale
• stupňovací – i, ba, ba i, ba ani, nadto, dokonce, nejen-ale i, nejen-nýbrž i
• vylučovací – nebo, anebo, buď-nebo
• vysvětlovací – totiž, vždyť
• příčinné – neboť
• důsledkové – proto, a proto, a tak, tudíž, a tudíž, tedy, a tedy
Spojky slučovací, odporovací, stupňovací, příčinné a důsledkové jsou někdy
označovány jako poměry.
Spojky podřadicí
aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž,
jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že.

Vztažná zájmena:
To této skupiny slov patří všechna slova ze
skupiny zájmen tázacích, zájmeno jenž,
varianty s -ž (kdož, což, jakýž, kterýž) a
vztažná přivlastňovací zájmena jehož,
jejíž, jehož.
Mezi další tato zájmena patří: kdo, co,
který, jaký a čí. Zájmeno který se střídá v
textu s jenž.

Příslovce:
U soudu vypověděl, kde se skrýval.
Kudy pojedeme, to se dozvíte včas.
Ptal se, kam má jet.
Zeptal se, odkud přichází.

Zopakuj si:
Souvětí= spojení dvou i více vět, vyjadřuje
složitější myšlenku nebo více myšlenek
Věty vedlejší zpravidla zastupují některý větný
člen. Jsou uvozeny spojkami podřadicími,
vztažnými nebo vztažnými příslovci, přičemž
vztažná slova považujeme za větné členy.
Spojky a odkazovací slova (ukazovací zájmena
nebo odkazovací příslovce) větnými členy
nejsou.

věta hlavní – mluvnicky nezávislá, nelze se na ni jinou větou
zeptat
věta vedlejší – mluvnicky závislá na jiné větě, zastupuje větný
člen jiné věty, ptáme se na ni otázkou spojenou s větou řídící
▫ spojková: připojena spojkou podřadicí (aby, že, když aj.)
▫ vztažná: připojena vztažným zájmenem (kdo, co, jaký, který,
čí, jenž) nebo vztažným příslovcem (kdy, kde ap.)
a) věta řídící – řídí některou větu závislou, může to být věta
hlavní i vedlejší
b) věta závislá – závislá na větě řídící, může to být jen věta
vedlejší

Doplníme do textu interpunkci.
 U spojovacích výrazů urči slovní druh:

Víš co mám nejradši? Překvapilo nás to ale věděli
jsme že se nic nestalo. Ráno byla jinovatka kdy
se mráz nedal zapřít. Zaplnila vše co mohla a
musela ještě vyklidit horní díl šatníku. Nevím
jaký úkol máme. Sledoval jak se mění. Když
mne spatřil pohlédl z okna a zeptal se odkud
jsem. Jestli nás tam pustí, dám včas vědět. Já
sám vím že neumím to tak abych se tím mohl
živit.

Správné řešení:

Víš, co(3.)mám nejradši? Překvapilo nás to,
ale(8.) věděli jsme, že(8.) se nic nestalo. Ráno
byla jinovatka, kdy(6.) se mráz nedal zapřít.
Zaplnila vše, co(3.) mohla, a(8.) musela ještě
vyklidit horní díl šatníku. Nevím, jaký(3.) úkol
máme. Sledoval, jak(6.) se mění. Když(8.) mne
spatřil, pohlédl z okna a(8.) zeptal se, odkud
(6.)jsem. Jestli(8.) nás tam pustí, dám včas
vědět. Já sám vím, že(8.) neumím to tak, abych
(8.)se tím mohl živit.

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

