
Tieto vety spájame: ! Vety v podraďovacom súvetí oddeľujeme čiarkou.

B) Vzťažnými zámenami:
• kto, čo, kedy, kam, kde, ktorý, aký, koľko, prečo...

A) Podraďovacími spojkami:
• že, aby, žeby, keď, či, lebo, pretože, ako, hoci...      

Tieto vety spájame:

C) Bezspojkovo

H 1 H 2+

Loď sa plaví po šírom mori, hlasnou trúbou zahúka.

Nikto nevedel, kedy sa predstavenie začína.

Veľmi sme sa ponáhľali, aby sme stihli vlak.

Súvetie – veta, ktorá má dva alebo viac  
prisudzovacích skladov alebo vetných základov.

Sadol do auta, naštartoval a odfrčal preč.

Zopakujme si, čo už vieme!
Vety podľa zloženia delíme na jednoduché vety a súvetia.                 

Jednoduchá veta má jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ:

Pod oknami rastú krásne kvety.

PRIRAĎOVACIE SÚVETIE — súvetie, v ktorom sú spojené dve gramaticky rovnocenné vety. Obe vety sú hlavné.

  • pred spojkami a,i, aj, ani, alebo, či:
   Budeš tu len sedieť alebo mi pomôžeš?
   Neprišli ani nezavolali.
   Včera večer riadne pršalo aj vietor fúkal.

NEPÍŠEME

A) Priraďovacími spojkami:

• a, i, aj, ani, tiež...
• ba i, ba aj, ba ani, ba až, ba dokonca... 
• ale, no, lež, avšak, iba, no, a predsa...

• buď, či, alebo – alebo, či – či, buď – buď...
• totiž, veď, a preto, teda...

V priraďovacom súvetí čiarku

   • pred spojkami i, ani, alebo, či, aj ak sa opakujú:
               Aj robotu vie urobiť, aj sa vie zabávať.
                • pred ostatnými priraďovacími spojkami:
Chcela vidieť východ slnka, lenže prišla neskoro.

PÍŠEME

zlučovacie

vylučovacie

odporovacie

stupňovacie

Najprv sme si pozreli výstavu, potom sme išli na obed.

Deti sa báli, a preto zaliezli pod posteľ.
Buď pôjdeme do kina, alebo ostaneme doma.

B) Zámennými alebo príslovkovými výrazmi:
• tu – tam, tam – tam, už – už, najprv – potom...           

Bol hladný, ale nenajedol sa.
Nielenže prišiel neskoro, ale aj vyrušoval. 

Čítala som dobrú knihu aj som sa veľa naučila.

PODRAĎOVACIE SÚVETIE — spojenie dvoch viet, z ktorých jedna je nadradená (hlavná) a druhá je podradená (vedľajšia).

Počula som, 
že zajtra prídu všetci domov.

Pretože sa neobliekol,
bola mu zima

Lastovičky, ktoré hniezdili pod našim oknom,
odleteli preč.
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ZLOŽENÉ SÚVETIE — súvetie, ktoré sa skladá z troch a viacerých viet. Poradie hlavných a vedľajších viet môže byť rôzne.

Zistili sme, že mama vie, kto rozbil to okno.
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Prišiel zo školy domov, dobre sa najedol a potom zaspal.

Napísal som si úlohy, aj som sa naučil, ale neprihlásil som sa.

SÚVETIA


