
Spojky (poznámky do zošita) 

 

 Neohybný a neplnovýznamový slovný druh 

 Spája vety do súvetí alebo spája slová        

Spája vety: 

o Mladí ľudia študujú a majú viac voľného času. 

o Povedal to, aby ju potešil. 

 

Spája slová:  

o Tínedžeri sa začali cítiť dôležití a výnimoční. 

o Doniesol som si pravítko aj uhlomer. 

ČIARKU PÍŠEME pred spojkami: 

• , že  - Povedal, že príde. 

• , ale – Prišla, ale nebola sama.  

• , keď – Pôjdem, keď prestane pršať. 

• , aj keď - Urobil to, aj keď mu to zakázali.  

• , aby – Cvičíme, aby sme boli zdraví. 

• , lebo – Prišiel, lebo to sľúbil. 

• , pretože – Prišiel, pretože to sľúbil. 

• , ak – Príď, ak budeš môcť. 

• , či – Neviem, či chcem ísť. 

• , no – Hovoril o tom, no neurobil to. 

• , hoci – Podarilo sa mu to, hoci je ešte mladý. 

• , a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to 
 

ak sa spojky opakujú : 

• alebo - alebo – Alebo dnes prídeš, alebo sa už neukazuj. 

• aj - aj  - Aj ju ľúbil, aj ju občas neznášal, aj mu niekedy bola protivná.  

• ani - ani  - Nebolo to ani mastné, ani slané. 

• nielen – ale aj  - Vezmi nielen oblečenie, ale aj drogériu. 

• ak – tak  - Ak mi to nepovieš, tak si to zistím sám. 

• buď – alebo -  Buď sa osprchuješ, alebo tu ani nechoď. 

 

• Nezabúdaj, že čiarky píšeme aj pred opytovacími zámenami, ak sú v strede vety  

čo, kedy, prečo, ktorý, s ktorými, ako... (toto nie sú spojky, ale zámená) 

• -  Povedz, čo vidíš. Neviem, ako to mám urobiť. Človek, s ktorým si rozumiem.  

 

ČIARKU  NEPÍŠEME  pred spojkami: 

• a – Peter a Lukáš, Bol tam chvíľu a odišiel. 

• i – Stihol sa prezliecť i umyť. 

• aj -  Prišiel s Tomášom aj Nelou. 

• ani – Nemal zošit ani učebnicu. 

• alebo – Prídem zajtra alebo pozajtra. 

• či (vo význame alebo) – Mám si vziať kabát či bundu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPOJKY 
 

 

 

 

1. Vyhľadaj a podčiarkni v texte spojky. 

Ovocie a zelenina sú zdravé. Zdalo sa mi, že niekto prišiel. Povedz jej, aby mi kúpila knihu. Lietadlo 

neodštartovalo, lebo bola hustá hmla. Keď prišla mama, išli sme k babke. Výlet sa vydaril, ale počasie 

nám neprialo. Rád sa hrám na počítači i čítam knihy. Sedela na slnku, ale neopaľovala sa. 

 

2. Pospájaj slová spojkami. ( a, i, aj, alebo, lebo, keď, ale, aby, že )  

          pes ___ mačka    voda ___ džús     čerešne  ___ slivky  

       knihy ___ časopisy                   plakal, ___ mal bolesti            príď, ___  budeš hotový 

nevyhral, ___ sa snažil                nechcem, ___ mal starosti                 zbadal, ___ neprší  

 

3. Doplň vhodné spojky z predchádzajúceho cvičenia do viet. 

Emil vstal,____ počul hlasy. Požiar zúril, ____ ľudia nestratili nádej. Dievčatá cvičili gymnastiku 

____chlapci  hrali futbal. Lekár mu vytrhol zub, ____netrpel bolesťou. Starček povedal, ____ príde 

zajtra. ____ prišla jar, deti išli do lesa na fialky.  Na dvore  gágali husi, ____ čvirikali aj vrabce. 

 

4. Utvor vety, v ktorých použiješ spojky a, aj, aby, lebo, že. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. V názve ktorých rozprávok sú spojky? Napíš aspoň 3. 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 


