
Příloha č. 5a         Distanční i prezenční výuka 1. 6. – 5. 6. 2020    Jméno: …………………… 

 

Větné členy – najdi /podtrhni/ podmět a přísudek a urči druh přísudku! 

 

Podmět - __________ 

Přísudek - __________ 

Přísudek  
-slovesný  (jednoduchý x složený ) 

-jmenný se sponou 

-jmenný beze spony 

-citoslovečný 

Přísudek 

 

-holý 

x 

-rozvitý 

Přísudek 

 
několikanásobný 

Rodiče na nás čekali před školou. slovesný - jednoduchý rozvitý  

Na podzim bývá ošklivo.          (ono) - všeobecný jmenný se sponou – přísl. rozvitý  

Já nejsem nespolehlivý. jmenný se sponou – př. j. holý  

Husité hrrr na nepřítele. citoslovečný rozvitý  

Petr nakupuje a prodává zboží.  Slovesný - jednoduchý rozvitý několikanásobný 

Máš to udělat hned teď.          (ty) - nevyjádřený slovesný složený rozvitý  

Čistota půl zdraví. jmenný beze spony rozvitý  

Stala jsem se učitelkou.     

Tady v tunelu je dobře slyšet vlak.     

Mně se chce už hodně spát.    

Janin přítel se stane primářem chirurgie.    

Čerti jsou jen v pohádkách.    

Zabloudili jsme v lese.    

Ze stromů již opadalo listí.    

Určitě to někdo odcizil.    

Sálem se rozlehlo hlasité hurá.     

Radka se pomalu stávala nejlepší žákyní ve třídě.    

Nikdo mě nesmí vidět.    

Zůstaňte stát před školou.    

Včera večer jsem se ztratil v nákupním centru.    

A to jsi řídil celou firmu sám?    

Zajíc cupky a dupky do nory.    

Jirka se učí anglicky rád.    

Náš tatínek dobře řídí.    

Jeníček a Mařenka zabloudili v lese.    

Na světě je krásně.     

Žába hop do rybníka.    

Slepýš není had.     

Kovy je český youtuber.     

Kanárek frrr z klece ven.    

Sousedova kočka se ztratila.    

Václav byl slavný.     

Mladost – radost.    

Začal jsi řídit celou firmu sám?    

V našem lese nemůžete zabloudit.    

Celý večer jsem přemýšlel a dumal o všem možném.    

Druhy přísudku – procvičování                                                                                      k odeslání 



Příloha č.5b         Distanční i prezenční výuka 1. 6. – 5. 6. 2020    Jméno: …………………… 

 

Větné členy – najdi /podtrhni/ podmět a přísudek a urči druh podmětu! 

 

Podmět - __________ 

Přísudek - __________ 

Podmět 
vyjádřený 

nevyjádřený 

všeobecný 

Podmět 
holý 

x 

rozvitý 

Podmět 
několikanásobný 

Rodiče na nás čekali před školou vyjádřený holý  

Jeníček a Mařenka se ztratili.    vyjádřený holý několikanásobný 

(Včera jsme šli na houby.) Konečně začaly růst. (houby) nevyjádřený   

Dlouhé řady vojáků stály v pozoru. vyjádřený rozvitý  

Na podzim bývá ošklivo.   (ono)  všeobecný   

V televizi dávali film.    

Iva a Pavel šli do kina.)    

Budete si ještě něco přát?    

Doma zůstali jen ženy, děti a starci.       

Na zahradě rozkvetly tulipány a hyacinty.       

Marcela zpívá.       

Tato kniha je velmi poučná.    

Louky, zahrady i pole se zazelenaly.       

Já tam nepůjdu.       

Ještě si to musím promyslet.    

Že už jdeš.    

Marta a Magda jsou nerozlučné kamarádky.    

Nákladní vlak vjel do nádraží.       

Domorodí obyvatelé jsou dobří lovci.    

V létě chodíval dědeček na pouť.    

Karkulka málem zabloudila.    

Citlivý Petr litoval svou nemocnou sestřičku.    

V rozhlase hlásili přesný čas.       

Nastala teplá noc.       

(Martin tu už není.) Odešel včera    

Bažanti, koroptve, vrány se slétají na pole.    

Starý pes vrčel na souseda.    

V rádiu mluvili o autonehodě.    

Její ano zaznělo obřadní síní.    

Deset dívek závod vzdalo.    

 

Druhy podmětu – procvičování                                                                             k odeslání 
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