
6. AB 

14. týden 15. 6. – 21. 6. 

Procvičování  - podmět a přísudek.  

Vypracuj do vytištěného textu, nebo přepiš do sešitu. Řešení je níže k samostatné 

kontrole. 

Zítra v 15.30 bude online konzultace, kde se budeme věnovat procvičování podmětu a 

přísudku. Odkaz pro obě třídy - AB: meet.jit.si/VomPala6.A2020/A 

Na konzultace umět teorii o podmětu a přísudku. 

1. Podtrhněte podmět i přísudek 

Najednou kdosi buch, buch na dveře. Jiří byl první ve sprintu. Ten toulavý pes je náš. Zdeněk u nich už 

byl. Všude kolem nás poletovali holubi. Informace nebyla pravdivá. David a Ctirad se stali přáteli na 

celý život. Kytara byla rozladěná. Petra by byla ráda přijela už zítra. Dnes budeme trénovat celé 

dopoledne. Marta telefonuje celou věčnost. Dnešní návštěva nebyla ohlášena. Veverka hop na strom. 

 

2. Podtrhněte ve větách přísudky. Napište, zda se jedná o přísudek slovesný nebo jmenný se 

sponou 

S nadšením jsme vyšlapali na vrcholek hory. 
Večer jsme byli velmi unavení. 
Auto zastavilo před naším domem. 
Bylo celé zablácené. 
Mirek jezdil na kole. 
Před semaforem musel zastavit. 
Jitčiny šaty byly moc hezké. 
Rodinný dům byl postaven převážně z cihel. 
Slyšel jsem hlasité pískání. 
Zapomněla doma učebnici do němčiny. 
Katka se stala studentkou Karlovy univerzity. 
Táta vyluštil těžké sudoku. 
Jindra není v matematice zrovna moc snaživý. 
Karel byl lodním kuchařem. 
Babička ráda vzpomínala na své mládí. 

 

 

 

ŘEŠENÍ: 

1. Podtrhněte podmět i přísudek 

Najednou kdosi buch, buch na dveře. Jiří byl první ve sprintu. Ten toulavý pes je náš. Zdeněk u nich už 

byl. Všude kolem nás poletovali holubi. Informace nebyla pravdivá. David a Ctirad se stali přáteli na 

celý život. Kytara byla rozladěná. Petra by byla ráda přijela už zítra. (MY) Dnes budeme trénovat celé 

dopoledne. Marta telefonuje celou věčnost. Dnešní návštěva nebyla ohlášena. Veverka hop na strom. 

 



 

2. Podtrhněte ve větách přísudky. Napište, zda se jedná o přísudek slovesný nebo jmenný se 

sponou (slovesně jmenný) 

S nadšením jsme vyšlapali na vrcholek hory. - slovesný 
Večer jsme byli velmi unavení. – jmenný se sponou 
Auto zastavilo před naším domem. - slovesný 
Bylo celé zablácené. – jmenný se sponou 
Mirek jezdil na kole. - slovesný 
Před semaforem musel zastavit. - slovesný 
Jitčiny šaty byly moc hezké. Jmenný se sponou 
Rodinný dům byl postaven převážně z cihel. – jmenný se sponou 
Slyšel jsem hlasité pískání. - slovesný 
Zapomněla doma učebnici do němčiny. - slovesný 
Katka se stala studentkou Karlovy univerzity. – jmenný se sponou 
Táta vyluštil těžké sudoku. - slovesný 
Jindra není v matematice zrovna moc snaživý. – jmenný se sponou 
Karel byl lodním kuchařem. – jmenný se sponou 
Babička ráda vzpomínala na své mládí. - slovesný 

 

 


