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Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání 

Tematická oblast:  

Interpunkce ve větě jednoduché 

a  v souvětí 

 

Předmět: Český jazyk 

Výstižný popis způsobu 

využití, případně 

metodické pokyny: 

 

Pracovní list s doplňovačkou 

k procvičení správné interpunkce 

ve větách a k zopakování základních 

pravidel českého pravopisu. 

Žáci si zábavnou formou zopakují 

interpunkci i pravopis. 
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INTERPUNKCE VE V ĚTĚ JEDNODUCHÉ 

A V SOUVĚTÍ 

 

Restaurace starý Mlýn leží na břehu řeky svratky jehož krásné 

zákoutí dodává restauraci nádech romantyky. Pokud ji  navštívíte 

můžete si z jídelního lístku vybrat slepyčí  vívar s krupicovými noky 

brokolicoví  krém hovězý svíčkovou pečeni s knedlýky  kuřecí řízek 

s bramborovím salátem mlinářův mls rybýzoví  koláč s drobenkou 

nebo třeba jen rybý salát s pečivem. Jestliže zde potřebujete přespat 

hostinskí vám nabýdne ůtulný pokojíček s vlastním sociálním 

zařízením a víhledem do zahrady kterou zdobý pestrobarevné květiny. 

 

Úkol 1: 
Autor tohoto textu je popleta. Při psaní udělal několik chyb, tvým 
úkolem je chyby najít, opravit a písemně zdůvodnit jejich pravopis.  
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



Úkol 2: 

Pozorně si přečti text.  
Jistě ti neuniklo, že v textu chybí interpunkční znaménka ve větách, 
máš za úkol je doplnit. 
 
Úkol 3: 

Kolik je v textu vět? _____________ 

Kolik z nich je souvětí? __________ 

 

Úkol 4:  

Ve druhé větě je několikanásobný větný člen, opiš ho a napiš, o jaký 

rozvíjející větný člen se jedná, zkontroluj, zda si mezi nimi správně 

doplnil čárky. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Úkol 5: Která interpunkční znaménka v textu chyběla? 

(Napoví ti tajenka doplňovačky.) _________________________________ 
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