
Ahojky všem! 
 
Minule jsme si zopakovali podmět, dnes je na řadě přísudek. 
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. 
 
Vloni vám to šlo moc hezky! Tak se do toho dáme. 
Je to brnkačka! 



Přísudek 

1. část 



Přísudek 

- vyjadřuje, co dělá podmět 

- ptáme se: co dělá Po? 

zápis 



Vzpomeneš si na druhy Př? 
 

Zatím umíme čtyři. 
 

Jsou to... 
 

Tak co, vzpomněl/a sis? 
 

Výborně!!! 



Druhy přísudku: 

1) Př slovesný (Přs) 

2) Př jmenný se sponou (Přjs) 

3) Př jmenný beze spony (Přj beze sp.) 

4) Př citoslovečný (Př cit.) 

 

Dnes si společně zopakujeme první dva druhy: 

 



Druhy: 

1) slovesný - Přs 

 - je vyjádřen určitým slovesným tvarem 

  

 Eva maluje. 

        bude malovat. 

        by byla malovala. 

zápis 



Najdi a podtrhni přísudek: 

Pod tíhou sněhu by se větev snadno zlomila. 

 

Rádi bychom vás navštívili. 

 

Koupali jsme se v rybníku. 

 

Voda už bude vřít. 

zápis 



Řešení: 

Pod tíhou sněhu by se větev snadno zlomila. Přs 

 

Rádi bychom vás navštívili. Přs 

 

Koupali jsme se v rybníku. Přs 

 

Voda už bude vřít. Přs 

zápis 



2) jmenný se sponou – Přjs 

- obsahuje sponové sloveso:  

  být, bývat, stát se, stávat se 

                 + jméno (1., 2., 3., 4.) 

 

 Ota se stal učitelem. 

         nebyl hodný. 

         je náš. 

         byl v závodě čtvrtý. 

  

  

zápis 

1. 

2. 

3. 

4. 



Spona může být v různých časech  
i v záporu: 

• Ema je / není 

    byla / nebyla 

            bývala / by byla  zvědavá. 

 

• Petr se stal / nestal nejlepším žákem třídy. 

   

    



Najdi a podtrhni přísudek: 

 

Ten zedník je velice šikovný.  

 

Kamarád se stal skvělým sportovcem.  

 

Počasí na jaře se stává příjemnější. 

 

Orel je náš největší dravý pták. 

 

 

 

zápis 



Řešení: 

    2. 

Ten zedník byl velice šikovný.  Přjs 

     1. 

Kamarád se stal skvělým sportovcem. Přjs 

     2. 

Počasí na jaře se stává příjemnější. Přjs 

     1. 

Orel je náš největší dravý pták. Přjs 

 

 

 


