
SPOJKY
7.ROČNÍK



SPOJKY
SÚ NEPLNOVÝZNAMOVÉ NEOHYBNÉ SLOVÁ.

slová /vetné členy/ vo vete: 

Janko a Marienka blúdili v lese. 

Pojedli maliny i jahody.

Nemali žiadne jedlo ani vodu.

Boli už smädní aj hladní.

V diaľke videli chalúpku alebo
domček.

vety v súvetí:

Žiaci mohli športovať alebo spievať.

Siedmaci išli na turistiku a ôsmaci
mali volejbalový turnaj.

Rozhodli sa, že to zvládnu.

Súťaže skončili, keď sa zvečerilo.

Povedal jej, aby vydržala skákať.

Spájajú: 



ČIARKU  NEPÍŠEME PRED SPOJKAMI:

a Mama a otec odišli do práce. Doobeda boli v práci a poobede sa vrátili.

i Upratovali dievčatá i chlapci. Na hodine maľovali i kreslili na nástenku.

aj Doniesol čokoládu aj cukríky. 

ani Neurobil si úlohu ani sa nenaučil.

alebo Prídeme zajtra alebo pozajtra.

či (vo význame alebo)    Mám ísť do obchodu či na plaváreň?

Ak sa tieto spojky vo vete opakujú, pred každou ďalšou spojkou čiarku 
napísať musíme. Napr. Cesto nebolo ani sladké, ani slané, ani krehké. Na 
návštevu prišla aj starká, aj starký, aj teta. 



ČIARKU PÍŠEME pred 
spojkami:

, že     Povedal, že ju má rád.

, ale    Prišli, ale nezdržali sa dlho. 

, keď   Pôjdem, keď prestane pršať.

, aj keď Nevzal si, aj keď ho núkali.

, aby    Jeme, aby sme žili.

, lebo   Pomáhal, lebo to sľúbil.

, pretože  Cvičil, pretože sa rád hýbal.

, ak    Stretneme sa, ak nebude pršať.

, či     Neviem, či bude slnečno.

, no     Chcel pomôcť, no neurobil to.

, hoci   Urobil to, hoci bol lenivý.

, keby Urobil by som to, keby som 

o  tom   vedel.

, a preto, a teda, a tak, a predsa, 

a jednako



POUŽITIE 
SPOJOK
správne

• Požiadal ma, aby som mu 
pomohol.

• Opýtala sa, či si to môže 
požičať.

nesprávne hromadenie

• Požiadal ma , že aby som mu 
pomohol.

• Opýtala sa, že či si to môže 
požičať



ROZŠIRUJÚCE UČIVO - DOBROVOĽNÉ

Nasledovné rozdelenie spojok sa budeme učiť vo 8. ročníku.

Podľa toho, aké vzťahy vyjadrujú spojky medzi slovami a vetami,
delíme spojky na :

1. Priraďovacie - spájajú rovnocenné slová alebo vety:

• zlučovacie a, i, aj, ani, či, alebo, tiež ...

• stupňovacie ba, ba aj, ba i, ba ani, nielenže, ale aj ...

• odporovacie a, ale, no, lež, jednako, avšak, predsa, lenže ...

• vylučovacie alebo, buď, či ...

2. Podraďovacie - spájajú nerovnocenné vety v súvetiach:

že, aby, keď, ak, keby, lebo, pretože, keďže, takže, hoci, ako, akoby,
aj keď, i keď, až, a preto, a tak, aj keď, a teda, ...



Úlohy z učebnice k učivu o spojkách:

Po dlhšej dobe budeš pracovať s našou starou známou učebnicou:

Ku spojkám sú priradené strany 62 – 63.

Ústne si urob:  62/1 – prečítaj text o pandách,62/2, 63/4

Písomne: 62/ 3, 63/5

Nepodceňujte ústne úlohy, pretože sa môže niečo z nich objaviť v 
testoch.


