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PRACOVNÍ  LIST 
SPOJKY,  ČÁSTICE,  CITOSLOVCE 

 
 
1. Doplň interpunkci, podtrhni spojku a napiš nad ni S (souřadicí) nebo P       
    (podřadicí): 
 
Záchraně obyvatel pomohli i hasiči neboť zasáhli včas. Zašel bych tam nemám 
však moc odvahy. Protože mu nebylo moc dobře zůstal doma. Dítě které si hrálo 
na písku bylo celé špinavé. Zjistil jsem že nikdo nechybí. Naši třídu budou 
reprezentovat Milan i Pavel. 
 
2. Spojte věty vhodnou spojkou: 
 
Chtěli jsme jít do kina. Janě to rodiče nedovolili. 
_______________________________________________________________ 
 
Alena měla ohromnou radost. Dostala pod stromeček nové kolo. 
_______________________________________________________________ 
 
Měli jsme dobrou průpravu. Prohráli jsme. 
_______________________________________________________________ 
 
Maminka na mě zavolala z okna. Musím jít domů. 
_______________________________________________________________ 
 
 
3. Podtržené výrazy nahraďte větou – utvořte souvětí: 
 
Karel se neozval ze strachu. 
_______________________________________________________________ 
 
Nejhezčí obloha byla při západu slunce. 
_______________________________________________________________ 
 
I přes velkou snahu jsme zápas prohráli. 
_______________________________________________________________ 
 
Snažil se mít dobré známky. 
______________________________________________________________ 
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4. Podtrhni ve větách částice: 
 
To je ale počasí! Že jsem tam chodil! Písemnou práci prý napsal dobře. Nevím, 
ale možná půjdu na gymnázium. Přihodilo se to jednou takhle v létě. Ať se vám 
daří! 
 
5. Užijte slova „a“, „však“ ve větách jako spojku a částici. 
 
spojka: 
 
a: ______________________________________________________________ 
 
však:____________________________________________________________ 
 
částice: 
 
a: ______________________________________________________________ 
 
však: ___________________________________________________________ 
 
6. Doplň interpunkci, podtrhni citoslovce: 
 
Josef hup na půdu a rovná seno. Jejej to je překvapení! Pravítko křup a je na dva 
kusy. Fuj jdi si hned umýt ruce. Houpy houpy houpy kočka snědla kroupy. 
 
7. Podtrhni sloveso a nahraď ho citoslovcem: 
 
Papoušek náhle uletěl do zahrady. ___________ 
Někdo každou chvíli klepal na dveře. ____________ 
Veverka skákala z větve na větev. ___________ 
Myš vklouzla do díry. __________ 
 
8. Podtrhni citoslovce a nahraď ho slovesem: 
 
A čepice bác do kouta. __________ 
Tahle slepice pořád jen kvok, kvok. __________ 
A zvoneček cink a děti hurá ke stromku. __________ __________ 
Malý psík zuřivě vrr a haf. ___________ __________ 
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ŘEŠENÍ: 
1.  
Záchraně obyvatel pomohli i hasiči, neboť S zasáhli včas. Zašel bych tam, 
nemám však S moc odvahy. Protože P mu nebylo moc dobře, zůstal doma. Dítě, 
které si hrálo na písku, bylo celé špinavé. Zjistil jsem, že P nikdo nechybí. Naši 
třídu budou reprezentovat Milan i S Pavel. 
 
2.  
ale 
protože, poněvadž, neboť, totiž 
ač, ačkoli, třebaže, přestože, i když 
že 
 
3. 
…,protože měl strach. 
…, když zapadalo slunce. 
Ačkoli (třebaže, přestože) jsme se snažili,… 
…, aby měl dobré známky. 
 
4. 
 
To je ale počasí! Že jsem tam chodil! Písemnou práci prý napsal dobře. Nevím, 
ale možná půjdu na gymnázium. Přihodilo se to jednou takhle v létě. Ať se vám 
daří! 
 
5.  
Přišel domů a vykoupal se.                A to nemáš strach? 
Snažil se, byl však nemotorný.          Však já ti ukážu! 
 
6.  
Josef hup na půdu a rovná seno. Jejej, to je překvapení! Pravítko křup a je na 
dva kusy. Fuj, jdi si hned umýt ruce. Houpy, houpy, houpy, kočka snědla 
kroupy. 
 
7. frr, ťuk, hop, šup 
 
8. letěla, kvokala (kdákala), zacinkal (zazvonil), utíkaly, vrčel a štěkal 


