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Cvičení lze použít jako opakování učiva o stavbě věty nebo jako procvičování látky. 
Metodický postup: 

1. „Co již víme o větách?“ Naše projevy se skládají z vět. Věty dělíme na věty 

jednoduché a souvětí. Ve větě jednoduché je jedno sloveso ve tvaru určitém. Souvětí 
vznikne spojením několika vět jednoduchých, proto obsahuje více sloves ve tvaru 

určitém. 
2. Úkol: přečti si text na pracovním listě a při druhém čtení spočítej počet vět v každém 

větném celku. Za každý větný celek napiš na volnou linku počet vět číslicí. 

3. Ve cvičení podtrhněte všechna slovesa. 
4. Cvičení je možné po vypracování společně se žáky opravit nebo ho použít ke 

klasifikaci. 
5. Můžeme zařadit rozhovor o tvorbě a životě Karla Čapka, ukázky knih, portrét. 

 

Řešení: 
Pořídil jsem si švédský vysavač prachu. _1Nevím, jestli bych neměl říct, že si švédský 

vysavač pořídil mě._3 Ten pán, co mi jej přinesl a vnutil, mi říkal, že v tom válci je 
motor._4Dále k tomu patří drát a všelijaké trubičky a nástavec, můžete si s ním hrát 
jako se stavebnicí._2Ten drát se strčí do zásuvky a druhým koncem se jezdí po zemi 

nebo po čem chcete._2Přitom se do válce vsává veškeré smetí a prach._1Jak vidíte, je 
to jednoduché._2Nakonec se z válce vytáhne pytlíček s prachem, vyklopí se na 

noviny._2 Pak už člověk říká jen „to by jeden nevěřil, to jsem blázen“ a svolává celý 
dům, aby se podíval, co v tom bylo nafoukáno prachu._6 
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                                                   Stavba věty 
Větu jednoduchou označ J, souvětí V, spočítej počet vět v každém souvětí a podtrhni všechna 
slovesa.  
 

Pořídil jsem si švédský vysavač prachu. __Nevím, 

jestli bych neměl říct, že si švédský vysavač pořídil 

mě.__Ten pán, co mi jej přinesl a vnutil, mi říkal, 

že v tom válci je motor.__Dále k tomu patří drát a 

všelijaké trubičky a nástavec, můžete si s ním hrát 

jako se stavebnicí.__Ten drát se strčí do zásuvky a 

druhým koncem se jezdí po zemi nebo po čem 

chcete.__Přitom se do válce vsává veškeré smetí a 

prach.__Jak vidíte, je to jednoduché.__Nakonec se 

z válce vytáhne pytlíček s prachem,vyklopí se na 

noviny .__Pak už člověk říká jen„to by jeden 

nevěřil, to jsem blázen“ a svolává celý dům, aby se 

podíval, co v tom bylo nafoukáno prachu.__ 

 
                                                                                                                       Podle K. Čapka 


