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Zadání práce na dny 6. 4. – 14. 4.

Vypracujete pravopisné cvičení z učebnice str. 52-53/cv. 3 (dole) – 7 vět a pošlete na e-mail 
7Bdc@seznam.cz Způsob zasílání již znáte. Termín splnění středa 8. 4.  

Zápis - Základní větné členy

Snímek označený „naším smajlíkem“ vypracujete řádně do školního sešitu. Zápis 
lze vytisknout a nalepit. 

Cvičení na posledním snímku je zaměřené na základní větné členy, zpracujete tak, že 
vypíšete do tabulky podmět (Po) a celý přísudek (Př). Označíte druh přísudku.

Toto cvičení zašlete též e-mailem do 14. 4. 
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A – Zazpívali bychom vám. 1. 2. os., č. j., zp. rozkaz.

B - Udělali by nám radost. radost.
2.

2. os., č. mn., zp. podm. minulý                            

C - Přines mi to!
3.

1. os., č. jed., zp. ozn., čas přít.                            

D - Přinesla mi koláč.
4.

3. os., č. jed., zp. ozn., čas min.                          

E - Zasadili strom.
5.

2. os., č. mn., zp. rozkaz.                                    

F - Pospěšte si! 6. 1. os., č. mn., zp. ozn., čas bud.

G - Zítra budeme zavařovat.

7.

1.os., č. mn., zp. podm. přítomný                         

H - Kreslím si.
8.

3. os., č. mn., zp. podm. přítomný                       

I - Byli byste vyhráli.

9.

3. os., č. mn., zp. ozn., čas min.                           



• Babička má doma malého pejska.

• Vyprávění tajemných příběhů bylo pro dědu těžké.

• Mirkovy vědomosti ve fyzice byly někdy obdivuhodné.

• Budeme zkoušet pěstovat doma kaktusy.

• V rohu místnosti je květinový stolek.

• Byl bych to býval včera nestihl.

• Všechny pochybnosti se ukázaly velmi oprávněné.



Podmět - PO
Ptáme se vždy 1. pádem (kdo, co?).

a) vyjádřený podstat.jm., zpodstatnělým přídavným jm., zájmenem, číslovkou, 
infinitivem, (lze i slovem neohebným)

Nemocný se cítí dobře.

Zpívat je nuda.

Zpívání je radost.

Hlasité au! zaznělo do ticha.

Nad podtržený podmět napiš zkratku Po.



Podmět
b) nevyjádřený – patrný z tvaru slovesa

(já) 
Rozumím mu velmi dobře.

(my) 
Brzy pojedeme do divadla.

c) všeobecný – podmětem se rozumí široký okruh lidí, které neumíme přesně pojmenovat (blíže určit), často 
se objevuje v kuchařkách

Co dávají v kině ? (oni – nevíme přesně)

Do těsta přidáme nasekané mandle. (my – nevíme přesně)



Přísudek - Př

Ptáme se co dělá podmět?

a) Př slovesný jednoduchý (Přs) – má tvar jednoho slovesa

Kamil se smutně usmál.

Olina byla odvezena do nemocnice.

Byli bychom už dávno spali.

Vyznačený přísudek podtrhni vlnovkou a označ Přs.



b) Př slovesný složený (Přss) 

- je tvořen a) slovesem způsobovým (moci, smět, musit, mít, chtít) a infinitivem 

b) slovesem fázovým (začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat) a infinitivem

Po hodině jsem se musel vrátit domů. (jsem se musel =sloveso způsobové + vrátit = infinitiv)

Jenda se začal věnovat sportu. (se začal = sloveso fázové + věnovat = infinitiv)

Malé dítě přestalo plakat v matčině náručí.

Vyznačený přísudek podtrhni vlnovkou a označ Přss.



c) Př jmenný se sponou (Přjspon) – je tvořen sponovým slovesem (být, bývat, 
stát se, stávat se) a jménem 

Eva je zase zdravá. (je = sponové sloveso + jméno = zdravá (přídavné jm.))

Kytky byly ve váze zvadlé. (byly=sponové sloveso + jméno = zvadlé (přídav.jm.))

Bratr se stal slavným sportovcem. (se stal = sponové sloveso + jméno = 
sportovcem (podstatné jm.))

Vyznačený přísudek podtrhni vlnovkou a označ Přjspon.



Přísudky, které se objevují v reklamách či beletrii (krásné literatuře)

d) Př jmenný beze spony (Přj) – tvoří ho jen jméno

Mladost radost.

e) Př vyjádřený citoslovcem

Žába žbluňk do vody.



Cvičení vypracuj a pošli na 7Bdc @seznam.cz

Napiš Po a Př, označ druh přísudku do tabulky

a) Konečně jsme vyhráli český pohár.

b) Přijela k nám nečekaná návštěva.

c) Výletní parník byl plný lidí.

d) Byl by se k nám přidal i sousedův Milan.

e) Venku se brzy začalo stmívat.

f) Vrchní velitel bude udělovat povely.

g) Velmi mě baví lyžovat.

Podmět Přísudek


