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• Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace 

• Tematická oblast: větný celek, věty jednoduché 
a souvětí 

• Předmět:Český jazyk a literatura 

• Výstižný popis způsobu využití, případně 
metodické pokyny: žák určí začátek a konec 
věty, spočítá počet vět, rozliší větu jednoduchou 
a souvětí, doplní do souvětí spojky. 

• Klíčová slova: větný celek, věta jednoduchá, 
souvětí. 

• Druh učebního materiálu:pracovní list 
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věta jednoduchá a souvětí 

• Přečti si text a rozhodni z kolika větných celků se celý článek skládá. 

• Podtrhni modře věty jednoduché. 

 

• V neděli pojedeme na výlet 

       Včera jsme se s rodiči domluvili, že v neděli pojedeme 
na výlet k babičce. Už se moc těším. Babička má psa 
Reka a kočku Mícu. Je s nimi velká legrace. Babička 
bydlí ve staré chalupě, kde je i pec. V zimě se na peci 
dobře leží. U chalupy je také velká zahrada, kde je plno 
ovocných stromů. Maminka koupila babičce dárek a 
zabalila ho do dárkového papíru. Já babičce namaluji 
obrázek a doufám, že bude mít radost. Už aby byla 
neděle. 
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věta jednoduchá a souvětí 

• Co píšeme na začátku větného celku a co na konci? 

• Napiš dvě jednoduché věty a za větu napiš počet slov: 

    ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

 

Doplň do souvětí vhodné spojky: 

Maminka uvařila oběd ___ po obědě umyla nádobí. Děti se schovaly 

pod stříškou, __________ začalo pršet. Pojedeme autem ________ 

půjdeme pěšky?  Babička napsala, ____ nám posílá balík. Chtěli jsme  

jít na koncert, _____ neměli lístky. Udělala si úkoly hned odpoledne,  

____ mohla jít s námi ven. Musím se učit, _______ měl dobré známky. 
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