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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Složitější souvětí

Anotace:1. Vyluštíme slovo 

2. Řešení křížovky, vysvětlení pojmů: skladba, 
složitější souvětí

3. Oprav ve větách chyby, týká se výuky o skladbě

4. Správné řešení

5. Rozbor souvětí s řešeními, grafy souvětí



Vylušti:

1. Malý sud

2. Pánský doplněk

3. Slazený nápoj

4. Plynný obal

5. Prvek zn.K

6. Matka matky

7. Škola pro řidiče
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1. Malý sud

2. Pánský doplněk

3. Slazený nápoj

4. Plynný obal

5. Prvek zn.K

6. Matka matky

7. Škola pro řidiče



Co je skladba?

• Slovo skladba má více významů, např. v 
hudbě, my se podíváme na skladbu 
jazykovou.

• Syntax (větná skladba)

• nauka o mluvnické a významové stavbě
věty, o stavbě souvětí, o výstavbě
souvislých textů



Co je složitější souvětí?

• Souvětí, které se skládá ze tří a více vět.



Oprav chybné věty:

• Vedlejší věty jsou připojeny vztažnými 
zájmeny.

• Poměr důsledkový mezi VH poznáme 
podle spojek vždyť, totiž,neboť.

• Souvětí podřadné je spojení dvou nebo 
více VH s libovolným počtem VV.

• V souvětí se oddělují čárkou souřadně
spojené VH nebo souřadně spojené VV, 
jsou-li spojeny spojkami a, i, ani, nebo.



Správné řešení:

• Vedlejší věty jsou připojeny vztažnými 
zájmeny.

• Poměr příčinný mezi VH poznáme podle 
spojek vždyť, totiž,neboť.

• Souvětí souřadné je spojení dvou nebo 
více VH s libovolným počtem VV.

• V souvětí se oddělují čárkou souřadně
spojené VH nebo souřadně spojené VV, 
nejsou-li spojeny spojkami a, i, ani, nebo.









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




