
Český jazyk 6.třída  

14.zadání 

Milí šesťáci, dnes máte před sebou poslední zadání a já doufám, že od září se budeme vídat 

pravidelně a navážeme na to, co jste zvládli doma a za pomoci rodičů. Děkuji vám za snahu a 

vytrvalost a věřte, že se na vás moc těším. Rodičům rovněž děkuji za spolupráci v těchto náročných 

měsících. Mějte se hezky, srdečně vás zdravím. V. Ryšánková 

 

1. Skladba –opakování-zápis  

nadpis Věta jednoduchá a souvětí 

- V každé větě jednoduché je jeden přísudek, spojením dvou a více vět vzniká souvětí. 

- Věty k sobě bývají spojeny bez spojovacích výrazů a oddělujeme je čárkou nebo 

spojovacími výrazy: 

a) Spojkami-protože, že, neboť, a, i 

b) Zájmeny vztažnými – který, jaký, co, kdo 

c) Příslovci – kde, jak, proč 

- Čárka se nepíše u spojek a, i, nebo. 

 

2. Modrá učebnice str. 28/129/ cv.1 a) Pozorujte věty, zkuste rozlišit větu jednoduchou a 

souvětí, pokud najdete souvětí, pokuste se určit, z kolika vět se skládají. - ústně 

3. Modrá učebnice str.130/ cv.3 – písemně do sešitu podle zadání 

4. Modrá učebnice str.130/ cv.5 -ústně 

5. Modrá učebnice str.131 – cv.6 a), b) Žákovské perličky – ústně podle zadání a do sešitu si 

vepiš jednu perličku, která se ti líbí 

 

6. Výchozí text k úkolu:/v sešitě označ Práce s textem/ 

Petr má dva bratry. Oba jsou motocykloví závodníci a během léta tráví téměř každý víkend na 

závodech. Petr je obvykle doprovází. Jednou s sebou vzal i svého nejlepšího kamaráda Radka, 

který byl zvědavý na průběh závodu. Kolem závodní dráhy se tísnili davy příznivců tohoto 

poměrně riskantního sportu. Všichni s napětím čekali na start. Náhle uslyšeli výstřel z pistole 

a pak už viděli jen oblaka prachu. O chvíli později Radek zahlédl malou holčičku, která se 

dostala za bezpečnostní zátarasy. Sebevědomě si vykračovala po dráze směrem k prudké 

zatáčce. Radek se dlouho nerozmýšlel, přeskočil zábranu a odnesl výletnici zpět do bezpečí. Za 

svůj objetavý čin si vysloužil všeobecné uznání. Den se nakonec vydařil. Kromě toho, že 

Radkova záchraná akce byla úspěšná, Petr byl pyšný na svého mladšího bratra, který obhájil 

výtězství. 

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište 

je pravopisně správně.  

 

7. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – věta jednoduchá a souvětí 

 

Kontrolní otázky  

1.Jak poznáme souvětí od věty jednoduché?  

2.Která zájmena používáme ve funkci spojovacích výrazů?  

3.Jmenuj 3 spojky, u kterých nepíšeme čárku. 

http://www.skolasnadhledem.cz/

