
Neuvidíme se docela dlouho, pracujte svědomitě a samostatně, látku považuji za zopakovanou a 
procvičenou. Můžete mě samozřejmě kontaktovat na adrese burkovcova@1-zsbenatky.cz, když 
nebude jasné zadání nebo si nebudete vědět rady. 

Veškeré vypracované úkoly shromažďujte, budu je chtít vidět. 

Vypracuj do sešitu nebo vytiskni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Přečtěte si pravidla propsaní čárek a plňte úkoly. 

Souhrn pravidel 
1. Jsou-li věty spojené spojkou a, i, ani, nebo v poměru slučovacím, čárku nepíšeme. 
2. Jsou-li věty spojené spojkou a, i, ani, nebo v jiném poměru než slučovacím, píšeme před a čárku. 
3. Věty spojené dvojitými spojovacími výrazy, z nichž každý je v jiné větě, se vždy oddělují čárkou, tedy i v 
poměru slučovacím. 
4. Spojovací výraz nemusí stát vždy na začátku následující věty (však, totiž). 
5. Před spojkami a tedy, a tak, a proto píšeme vždy čárku. 
6. Věta vedlejší (závislá) musí být od hlavní věty vždy oddělena čárkou. 
7. Čárku před a musíme napsat v případě, že mezi dvě hlavní věty je vložena věta vedlejší. 
8. Jestliže jsou vedle sebe dva spojovací výrazy, z nichž každý patří do jiné věty, čárka se píše před 1. z nich. 

Podtrhněte ve větách přísudek (přísudky) a doplň správně interpunkci. 

a) Honza včera ani nepřišel ani o sobě nedal vědět. ___ 

b) Zúčastnili jsme se basketbalového turnaje nebyli jsme však úspěšní. ___ 

c) Jana seděla u počítače který před malou chvílí otevřela a četla zprávy. ___ 

d) Odvedl dobrou práci a proto dostal zaslouženou odměnu. ___ 

e) V Anglii se učil cizí jazyk a zůstal tam 2 roky pracovat. ____ 

f) Slušně se omluvíš nebo se se mnou už nebav. ____ 

g) Přestože jsme ho několikrát varovali neposlechl nás. ___ 

h) Vzbudil se sám a když lékař vstoupil do pokoje rychle se posadil. ___ 

Vymysli větu podle následujícího vzorce. 

1HV, a proto 2HV 

_________________________________________________________________ ____ 

Ačkoli1VV, 2HV 

________________________________________________________________ _____ 

1HV, který 2VV, a3HV 

___________________________________________________________________ ____ 

 

 



 

3. Pracujte na čtenářském deníku. 


