
Ahojky všem! 
 
Minule jsme si začali opakovat přísudek, dnes látku dokončíme. 
Opět je to opakování ze 6. třídy. 
 
Postup je stejný: 
Čti si prezentaci (nejlépe nahlas) a postupně si dělej zápis do sešitu. 
Zapisuj si jen ty stránky, na nichž je slovo zápis. 
 
U cvičení se snaž vše nejprve vyřešit samostatně a pak si kontroluj 
správnost. 
 
Tak se do toho dáme. 



Přísudek 

2. část 



3) jmenný beze spony – Přj beze sp. 

 - obsahuje pouze jmennou část, spona chybí 

(můžu si místo ní říct – je) 

 

 Mladost radost. 

 Učení – mučení. 

 Pes – přítel člověka. 

 

zápis 



4) citoslovečný – Př cit. 

- je vyjádřen citoslovcem 

 

 Pes vrr na zloděje. 

 Jelen hop přes křoví.  

  

zápis 



Postup: 

• zeptám se co dělá Po? 

• podtrhnu vlnovkou Př 

• pokud mám ještě problém určit druh Př, je 
dobré si podtržená slova očíslovat jako slovní 
druhy  

• Přjs tam má 1., 2., 3. nebo 4. 

• Přs tam má pouze sloveso/slovesa 



Jabloň je náš nejrozšířenější strom. 

Rádi bychom vám pomohli. 

Sliby chyby.  

Večer jsem se dlouho učil. 

Budu na tebe vzpomínat. 

Pavel hurá za ním. 

Po dešti se cesta stala velmi nebezpečnou. 

Tito hadi nejsou jedovatí. 

Voda v potoce byla krásně čistá. 

Věty napiš, podtrhni přísudek a urči jeho druh: 
(Pak si zkontroluj podle řešení.) 

zápis 



Jabloň je náš nejrozšířenější strom.  Přjs 

Rádi bychom vám pomohli.  Přs 

Sliby chyby.  Přj beze sp. 

Večer jsem se dlouho učil. Přs 

Budu na tebe vzpomínat. Přs  

Pavel hurá za ním. Př cit 

Po dešti se cesta stala velmi nebezpečnou. Přjs 

Tito hadi nejsou jedovatí. Přjs 

Voda v potoce byla krásně čistá. Přjs 

Řešení: 



Shrnutí: 
1) Podmět – musí být v 1. pádě 

  - může být vyjádřený kterýmkoliv  
              slovním druhem (1.-10.) 

2) Přísudek: 

- druhy: 

- Přs 

- Přjs (být, bývat, stát se, stávat se + jméno) 

- Přj beze spony 

- Př cit 



Zvládli jste to! 


