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Anotace: 

 

Žák pracuje s textem, ve kterém odlišuje věty jednoduché od souvětí, 

všímá si spojovacích výrazů v textu. Spojuje věty jednoduché do 

jednodušších souvětí vhodnými spojkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolní práce – věta, věta jednoduchá, souvětí 

 

Venku prší. Děti chtěly jít na hřiště, ale musí sedět doma. Maruška si hraje 

s panenkou. Karlík se dívá na televizi. K večeru přestalo pršet, proto rychle 

vyběhly ven. Za chvíli šly domů, protože se začalo stmívat. 

 

Úkoly k textu: 

1. Spočítej všechny věty: __________ 

2. Modře podtrhni věty jednoduché a zeleně podtrhni souvětí. 

3. Opiš z textu první souvětí. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. V opsané větě zakroužkuj spojku. 

5. Doplň do souvětí vhodné spojky z nápovědy: ( a, avšak, nebo, že ) 

Půjdu na hřiště ________ zůstanu doma. 

Čekal jsem ho ,_________nepřišel. 

Babička řekla, _________upeče koláče. 

Venku pršelo __________foukal vítr. 

6. Spojte věty se správnou spojkou. 

Chodím plavat           i              bylo moc teplo. 

Tom pilně trénoval           protože          nepsalo mi pero. 

Sněhulák roztál                ale      hrát na flétnu. 

Chtěl jsem psát úkol          aby        vyhrál v soutěži. 

7. Napiš jednu větu jednoduchou a jedno souvětí. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Řešení a hodnocení: 

Venku prší. Děti chtěly jít na hřiště, ale musí sedět doma. Maruška si hraje 

s panenkou. Karlík se dívá na televizi. K večeru přestalo pršet, proto rychle 

vyběhly ven. Za chvíli šly domů, protože se začalo stmívat. 

 

Úkoly k textu: 

1. Spočítej všechny věty: __6________ 1bod 

2. Modře podtrhni věty jednoduché a zeleně podtrhni souvětí. 6b 

3. Opiš z textu první souvětí. Děti chtěly jít na hřiště, ale musí sedět doma. 

1b 

4. V opsané větě zakroužkuj spojku. Ale 1b 

5. Doplň do souvětí vhodné spojky z nápovědy: ( a, avšak,  nebo, že ) 

Půjdu na hřiště _nebo_______ zůstanu doma. 

Čekal jsem ho ,_avšak________nepřišel. 

Babička řekla, _že________upeče koláče. 

Venku pršelo __a________foukal vítr.    4b 

6. Spojte věty se správnou spojkou. 

Chodím plavat           i              bylo moc teplo. 

Tom pilně trénoval           protože          nepsalo mi pero. 

Sněhulák roztál                ale      hrát na flétnu. 

Chtěl jsem psát úkol          aby        vyhrál v soutěži. 4b 

7. Napiš jednu větu jednoduchou a jedno souvětí. 3b 

Hodnocení: 100% - 90% 20 bodů – 18 bodů      1 

                     89% - 75%   17 bodů – 15 bodů       2 

                    74% - 50%    14 bodů – 10 bodů       3 

                    49% - 25%     9 bodů – 5 bodů          4  



 


