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Shoda přísudku s podmětem 



V následujících větách vyhledej podmět a přísudek. 

Vypiš základní skladební dvojici. 

 Všechny děti se odtamtud rychle rozutekly.  _____________________ 

• U rybníka se procházely stříbřitě šedé volavky. _____________________ 

• Pestrobarevní motýli poletovali nad záhony květin. _____________________ 

• Janiny oči se zalily slzami.   _____________________ 

děti   se rozutekly 

volavky   se procházely 

motýli   poletovali 

 oči   se zalily 



Doplň správně: 

 Je-li podmět rodu MUŽSKÉHO ŽIVOTNÉHO, pak v 
koncovce příčestí minulého píšeme: 

  např. Chlapci pouštěl_ draka. 

• Je-li podmět rodu MUŽSKÉHO NEŽIVOTNÉHO, pak 

v koncovce příčestí minulého píšeme: 

  např. Traktory přijel_. 

• Je-li podmět rodu ŽENSKÉHO, pak v koncovce 

příčestí minulého píšeme: 

  např. Dívky tancoval_. 

• Je-li podmět rodu STŘEDNÍHO, pak v koncovce 

příčestí minulého píšeme: 

  např. Kuřátka se vylíhl_. 

 -y 

   

  -i 

-a 

-y 



Na co musíme dávat pozor: 

Děti si hrál__ na pískovišti. 

 

Kočár táhl__ čtyři bílí koně. 

 

Všichni o tom věděl__ . 

 

Do školy přišl__ rodiče všech dětí. 

 

Seběhl__ se tam lidičky zblízka i zdaleka. 

 

Tuto galerii navštívil__ v minulém roce tisíce lidí. 

 

 



Na co musíme dávat pozor: 

Děti si hrály na pískovišti. 

 

Kočár táhli čtyři bílí koně. 

 

Všichni o tom věděli . 

 

Do školy přišli rodiče všech dětí. 

 

Seběhli se tam lidičky zblízka i zdaleka. 

 

Tuto galerii navštívily v minulém roce tisíce lidí. 

 

 



Doplň do vět sloveso „stál_“.  

Pozor na správnou koncovku!  

Stromy ___________ podél cesty. 

 

Kluci ____________ na hřišti. 

 

Děvčata ___________ na chodníku. 

 

Maminky ____________ před školou. 

stály 

stáli 

stála 

stály 



Doplň do vět sloveso „létal_“.  

Pozor na správnou koncovku!  

Ptáci ___________ vysoko nad námi. 

 

Letadla ____________ z Prahy do Londýna. 

 

Sovy ___________ až v nočních hodinách. 

 

V pohádce ____________ kouzelné koberce. 

létali 

létala 

létaly 

létaly 



Doplň do vět sloveso „rostl__“.  

Pozor na správnou koncovku!  

U řeky ___________ vrby. 

 

Chlapci každým dnem ____________ . 

 

Výkony sportovců neustále ___________. 

 

Na březích Středozemního moře ____________ tehdy 

nová města. 

rostly 

rostli 

rostly 

rostla 



Najdi 4 chyby: 

Děti výskali. 

Jablka zrála. 

Ohně hořeli. 

My jsme to nevěděli. 

Sněhuláci roztávali. 

Poupata se rozvíjely. 

Myšky zmizely. 

Vlaky měly zpoždění. 

Srnci se pásli. 

Všichni odešly. 



Doplň, co kdo včera dělal. 
 

Pozor na správné i/y/a! 

Potoky ______________________________ 

Kuřátka _____________________________ 

Oni _________________________________ 

Hokejisté_____________________________ 

Traktory______________________________ 

Spolužačky___________________________ 

Světla _______________________________ 

Kohouti_______________________________ 

Kočky________________________________ 

Děti _________________________________ 
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i 

i 

y 

y 

a 

i 

y 

y 



Doplň správnou koncovku příčestí minulého. 

Kolibříci poletoval__ mezi květy. 

Antilopy prchal__ před lvy. 

Baobaby se tyčil__ do výše. 

Pandí mláďata rychle rostl__. 

Tetřevi byl__ velmi plaší. 

Mořské sasanky pokryl___ část útesu. 

Aligátoři vzbuzoval__ strach. 

 



Kolibříci poletovali mezi květy. 

Antilopy prchaly před lvy. 

Baobaby se tyčily do výše. 

Pandí mláďata rychle rostla. 

Tetřevi byli velmi plaší. 

Mořské sasanky pokryly část útesu. 

Aligátoři vzbuzovali strach. 



konec 
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