
Ahojky, všechny vás zdravím! 
 
Zopakovali jsme si podmět a přísudek a dnes 
si zopakujeme shodu přísudku s podmětem. 
 
Všechno jsme probírali už v 6. třídě, 
dělej si postupný zápis. 
 
Zapisuj si pouze ty strany, na nichž je slovo 
zápis. 



Shoda podmětu s přísudkem 

Opakování ze 6. ročníku 

zápis 



Shoda podmětu s přísudkem 

• Na podmět se ptáme kdo co? 
 
• Podmět je původcem děje. 

 
(Vždy si musím ujasnit, kdo co dělá.) 
 
 Malé děti  hlídali  rodiče. 
 Všechny výkresy pověsili učitelé na nástěnku. 
     



1 podmět: 

• Po  rodu M živ. –i: 

     Naši hoši vyhráli zápas. 

• Po rodu Ž -y: 

    Dívky ve škole hezky zpívaly. 

• Po rodu S -a: 

    Kola aut se rychle otáčela. 

• Po nevyjádřený –i: 

     Zavřeli jsme dveře.(my) 

  

 

zápis 



Doplň koncovku příčestí minulého - ústně: 

Závodní sáně táhl__ dva psi. 

Lidi u rybníka obtěžoval__ dotěrné mouchy. 

Barevné listy sbíral__ chlapci v parku. 

Žirafy pozoroval__ lidé v pražské zoo. 

Tisíce lidí přišl__ na stadion. 

Co jste tam dělal__? 

Říkal__, že děti dobře četl__. 

Malé děti musel__ rodiče často napomínat, aby  

nezlobil__. 

Sportovní auta rychle vyjížděl__. 



Doplň koncovku - kontrola: 

Závodní sáně táhl__ dva psi. 

Lidi u rybníka obtěžoval__ dotěrné mouchy. 

Barevné listy sbíral__ chlapci v parku. 

Žirafy pozoroval__ lidé v pražské zoo. 

Tisíce lidí přišl__ na stadion. 

Co jste tam dělal__? 

Říkal__, že děti dobře četl__. 

Malé děti musel__ rodiče často napomínat, aby  

nezlobil__. 

Sportovní auta rychle vyjížděl__. 
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Pamatuj!!! 

• koně, rodiče, lidičky – ti  -i 

        běželi 

• dny i dni – ty -y 

          plynuly 

• dnové – ti -i    (-ové je životná koncovka – vždy -i) 

          plynuli 

  hrobové se otvírali, národové povstali 

zápis 



1 podmět 

• životná a neživotná koncovka: 

 

(ti) beránci se pásli      X       (ty) beránky pluly 

(ti) uzenáči leželi  X (ty) uzenáče ležely 

(ti) ukazatelé stáli X (ty) ukazatele stály 

 

- stačí si dobře ukázat 

  

 

zápis 



Několikanásobný podmět 
• 1 Po rodu M živ. –i 
 Eva a Jan odešli. 
 
• všechny Po rodu stř. v mn. čísle  –a  (ta a ta) 
 Koťata a štěňata si hrála. 
    ta     ta 
 
• všechny Po rodu stř. v jedn. čísle  –y   (to a to) 
    Kotě a štěně si hrály. 
      to        to 
 Polsko a Rusko podepsaly dohodu. 
      to           to 

zápis 



• několik Po rodu stř. v mn. čísle + 1 v j. čísle –y 

     Koťata, štěňata a kůzle skákaly. 

         ta          ta            to 

 

• pokud není žádný Po rodu M živ. –y 

     Děti,  štěňata a kůzle si hrály. 

      ty  ta       to  

 

 

zápis 


