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ANOTACE 

Cílová skupina: Žáci 4. ročníku 

Forma: Prezentace 

Pomůcky: Penál, sešit, učebnice čj 

Metodický pokyn: Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 
učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 
skupinách. 



Stavba věty 

Stavba souvětí 



ÚKOLY PRO TEBE 

• 1.) Najdi v následujícím textu souvětí.  

 

• 2.) Urči ve větách základní skladební dvojice. 

 

• 3.) Najdi v souvětí spojovací element. 

 

• 4.) Z vět jednoduchých vytvoř souvětí. 

 



TEXT K ÚLOHÁM  

V rybníčku seděla žába. Prohlížela se v 

zrcadle hladiny a hodnotila svůj 

zevnějšek. Ukrutně se jí líbil. Určitě se 

dívala na nejkrásnější žábu v rybníku. 

Odněkud přilétl čáp a zpozoroval žábu. 

Žába si však čápa ani nevšimla, protože 

se příliš soustředila na pozorování své 

krásy. Klap! Ta byla ošklivá, pomyslel si 

čáp ve chvíli, kdy mu navždy mizela v 

zobáku. 



ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE S VYJÁDŘENÝM 

PODMĚTEM A S NEVYJÁDŘENÝM PODMĚTEM 

V rybníčku seděla žába. Prohlížela se v zrcadle hladiny a 

hodnotila svůj zevnějšek. Ukrutně se jí líbil. Určitě se 

dívala na nejkrásnější žábu v rybníku. Odněkud přilétl 

čáp a zpozoroval žábu. Žába si však čápa ani nevšimla, 

protože se příliš soustředila na pozorování své krásy. 

Klap! Ta byla ošklivá, pomyslel si čáp ve chvíli, kdy mu 

navždy mizela v zobáku. 
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