
Čárka ve větě

!Čárku píšeme!:
 V     souvětí:  více sloves ve tvaru určitém

                                Začíná jaro,všechno kvete.
 Několikanásobný větný člen

                                Šli jsme lesem, poli a lukami.
 Před zájmeny vztažnými : kdo, co, který, jaký čí, jenž  

                                              Nevím, kdo to udělal.
                                                          Je to případ, na který nemyslím.

 Vložená věta –  vždy oddělena z obou stran čárkami 
                               Hůl, kterou měl v     ruce,uřízl z lísky.

 Před spojkami 
                   Je malá, ale naše.

 5. pád (oslovení) Napiš mi, Hano, pár řádek.
 Citoslovce: 

Br, to je zima. Pozor ale ! Nepřeslechnutelné pst se neslo šerem !
 Před až, než, jak, jako, jakoby (ve smyslu jako kdyby + sloveso, nikoliv ve smyslu

jako, př.: Obloha byla, jakoby ji vymetli X Obloha byla jakoby vymetená.)
                             Je starší,  než si myslíš.X Je starší než on. 

 Před a to, totiž, např., tj., jako: výrazy, které uvádějí různá doplnění , vysvětlení 
věty.

Čeští skladatelé,   například Antonín Dvořák a Bedřich Smetana, jsou známí po celém světě.

! Čárku nepíšeme!
 Před spojkami a, i, ani, nebo, či ve významu slučovacím.

Můžeme psát perem nebo tužkou. Půjdeme radši ven či se budeme dívat na televizi. Radek se 
oženil a pak se jim narodil chlapeček. (následnost)Nevěřili mu, a pak ho  ještě k tomu 
pokládali za lháře.(poměr stupňovací)

 Ustálená slovní spojení: Křížem krážem. Třesky plesky. Chodila v zimě v létě bosa.
 Postupně rozvíjející větný člen: První míčová hra…(informace se postupně 

doplňuje)
                                                         Žáci přihlášení do kroužku přijdou v pět hodin.

 Před aneb, čili, neboli vyjadřující totožnost : Sloveso čili verbum…
Čárka před a

- v poměru slučovacím čárku nepíšeme
- čárku před a píšeme: 
- v     poměru důsledkovém: a proto, a tedy, a tudíž, a tak,…
                                                Byl nemocný, a tak nešel do školy
- v     poměru odporovacím:   a=ale Všichni šli, a já ne.
- v     poměru stupňovacím: a= ba i Už se stmívalo, a k tomu začalo hustě sněžit
- Po výrazech volně do věty vložených Psal to včera, tj. v pondělí, a odevzdal dnes.

cv.: V následujícím textu doplň čárky:

Čárkou oddělujeme věty v souvětí, několikanásobný větný člen a výrazy, které jsou
do věty volně vloženy nebo volně připojeny.



Hmyz který navštěvuje jednotlivé květy a vyhledává v nich medonosné šťávy přenáší tak pyl i
na jiné květy.  Od té doby zasahuje náš autor do literatury spíše jako podnětný kritik který
citlivě reagoval na vše co nového umění vytvářelo. Nerozumím tomuto oboru tak důkladně
aby mé závěry byly zcela jednoznačné a proto jsem se rozhodl požádat vás o laskavou radu.
Cestující směli vystoupit z vozu teprve až vlak na stanici nebo zastávce úplně zastavil. Rok
uteče a pak budu zase u vás. Teprve pozdě si uvědomil že nemá s sebou jízdenku a že nemá
dost peněz aby  si zakoupil jinou. Do školy si vezmu ten pěkný červený svetr. Suchý sníh se
na holých korunách neudržel  sjížděl po skloněných větvích neslyšně na zem a splýval  se
stříbrnou lesknoucí se lesní půdou.



Čárka ve větě

!Čárku píšeme!:
1. V     souvětí:  více sloves ve tvaru určitém   Začíná jaro,všechno kvete.
2. Několikanásobný větný člen   Šli jsme lesem, poli a lukami.
3. Před zájmeny vztažnými : kdo, co, který, jaký čí, jenž  Nevím, kdo to udělal.
                                                                                              Je to případ, na který nemyslím.
4. Vložená věta –  vždy oddělena z obou stran čárkami 
                               Hůl, kterou měl v     ruce,uřízl z lísky.
5. Před spojkami – Je malá, ale naše.
6. 5. pád (oslovení) – Napiš mi, Hano, pár řádek.
7. Citoslovce: Br, to je zima. Pozor ale ! Nepřeslechnutelné pst se neslo šerem !
8. Před až, než, jak, jako, jakoby (ve smyslu jako kdyby + sloveso, nikoliv ve smyslu 
jako, př.: Obloha byla, jakoby ji vymetli X Obloha byla jakoby vymetená.)
Je starší,  než si myslíš.X Je starší než on. 
9. Před a to, totiž, např., tj., jako: výrazy, které uvádějí různá doplnění , vysvětlení věty.
Čeští skladatelé,   například Antonín Dvořák a Bedřich Smetana, jsou známí po celém světě.
! Čárku nepíšeme!
1. Před spojkami a, i, ani, nebo, či ve významu slučovacím.
Můžeme psát perem nebo tužkou. Půjdeme radši ven či se budeme dívat na televizi. Radek se 
oženil a pak se jim narodil chlapeček. (následnost)Nevěřili mu, a pak ho  ještě k tomu 
pokládali za lháře.(poměr stupňovací)
2. Ustálená slovní spojení: Křížem krážem. Třesky plesky. Chodila v zimě v létě bosa.
3. Postupně rozvíjející větný člen: První míčová hra…(informace se postupně doplňuje)
                                                         Žáci přihlášení do kroužku přijdou v pět hodin.
4. Před aneb, čili, neboli vyjadřující totožnost : Sloveso čili verbum…

Čárka před a
- v poměru slučovacím čárku nepíšeme
- čárku před a píšeme: 
- v     poměru důsledkovém: a proto, a tedy, a tudíž, a tak,…
                                                Byl nemocný, a tak nešel do školy
- v     poměru odporovacím: a=ale Všichni šli, a já ne.
- v     poměru stupňovacím: a= ba i Už se stmívalo, a k tomu začalo hustě sněžit
- Po výrazech volně do věty vložených Psal to včera, tj. v pondělí, a odevzdal dnes.

cv.: V následujícím textu doplň čárky:
Hmyz který navštěvuje jednotlivé květy a vyhledává v nich medonosné šťávy přenáší tak pyl i
na jiné květy.  Od té doby zasahuje náš autor do literatury spíše jako podnětný kritik který
citlivě reagoval na vše co nového umění vytvářelo. Nerozumím tomuto oboru tak důkladně
aby  mé  závěry  byly  zcela  jednoznačné  a  proto  jsem se  rozhodl  požádat  vás  o  laskavou
radu.Cestující směli vystoupit z vozu teprve až vlak na stanici nebo zastávce úplně zastavil.
Rok uteče a pak budu zase u vás. Teprve pozdě si uvědomil že nemá s sebou jízdenku a že
nemá dost peněz aby  si zakoupil jinou. Do školy si vezmu ten pěkný červený svetr. Suchý
sníh se na holých korunách neudržel sjížděl po skloněných větvích neslyšně na zem a splýval
se stříbrnou lesknoucí se lesní půdou.

 

Čárkou oddělujeme věty v souvětí, několikanásobný větný člen a výrazy, které jsou
do věty volně vloženy nebo volně připojeny.


