
Zápis učiva 4. 5. – 7. 5. 2020 

 

Čím vším může být podmět vyjádřen? 

podstatným jménem: Zuzana se nebojí. 

zájmenem: Vy jste to neslyšeli? 

číslovkou: Oba zvítězili. 

přídavným jménem: Nejlepší vyhrál.   

(méně často): slovesem v infinitivu: Projít celou trasu bylo namáhavé. 

příslovcem: Jirkovo rychle, rychle nás popohánělo. 

citoslovcem: Z kuchyně zaznělo Míšino auu. 

 

 

Podmět i přísudek může být holý, rozvitý a nebo několikanásobný: 

 

a) holý  Maminka vařila. 

 

 

b) rozvitý  

   maminka vařila 

Naše      oběd 

 

 

c) několikanásobný  Maminka a babička  vařily a pekly 

 

 

Procvičení učiva > Alf  > Podmět a přísudek - procvičování 

 

 

 

 

 



SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

Aby věta dávala smysl, musí být podmět a přísudek ve shodě > podmět si řekne, jak 

má přísudek vypadat. 

Koncovky se řídí rodem a životností podmětu. 

Problém nastává v minulém čase – rozhodujeme se mezi –i/-y 

POZOR!!! Bavíme se o koncovkách sloves v minulém čase, ne o koncovkách podst. 

jmen (stoly, ze stodoly > to jsou koncovky podle vzorů podst. jmen!!!) 

Podmět Koncovka Příklad 

Mužský životný v mn. č. Měkká koncovka i Muži pracovali. (ti) 

Mužský neživotný v 
mn. č. 

Tvrdá koncovka y Stroje pracovaly. (ty) 

Ženský v mn. č. Tvrdá koncovka y Ženy pracovaly. (ty) 

Střední v mn. č. 
Pozor! v koncovce 
je a 

Zvířata pracovala. (ta) 

Několikanásobný, 
žádný člen není mužského 
životného rodu 

Tvrdá koncovka y 
Velká loď a další 
plavidla opustily 
přístav. 

Několikanásobný 
alespoň jeden člen je 
mužského životného rodu 

Měkká koncovka i 
Chlapci a dívky hráli 
na hřišti hokej. 

Několikanásobný 
všechny členy jsou rodu 
středního v mn. čísle 

Pozor! v koncovce 
je a 

Kuřata a housata se 
pásla na zahradě. 

Několikanásobný 
členy jsou rodu středního 
a aspoň jedno je v jed. čísle 

Tvrdá koncovka y 
Koťata a štěně si 
hrály před domem. 

 

Varianta pro vyčůrané jedince: Ukážu si na podmět (ti, ty, ta) a podle toho 

přiřadím koncovku k minulému času:  

 ti > -i, 

 ty > -y    

 ta > -a  

Pozor! ti, ty, ta nefunguje v „namíchaném“ několikanásobném podmětu. 


