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Přepiš (vytiskni) do teorie: 

 

 

SHODA PODMĚTU A PŘÍSUDKU 

 

 

Rod mužský životný       -i 

 

  -y Rod mužský  neživotný 

 

  -y Rod ženský   

 

  -a Rod střední  

 

  -y Děti, uši, oči, dni, dny 

 

  -i Lidičky, rodiče, dnové 

 

 

 

 

Podmět několikanásobný: 

 

Alespoň jeden člen několikanásobného podmětu je rodu mužského 

  -i životného. (Chlapci a dívky zpívali.)

 

 -y  Ženský rod má přednost před středním.

(Kočky a koťata se pustily do jídla.) 

 

 

Všechny členy několikanásobného podmětu rodu středního jsou 

  -a v množném čísle.   

(Koťata, štěňata a selata se krmila.) 

 

Alespoň jeden z podmětů rodu středního je v čísle jednotném. 

(Koťata, štěně a selata se krmily.)  -y 
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Podmět nevyjádřený: 

Řídíme se stejnými pravidly jak v jiných případech. Např.:  

 

Maminka si koupila nové boty. Moc jí slušely. (Podmět známe z předešlé 

věty, je rodu ženského, proto napíšeme –y.) 

 

 

Podmět všeobecný: 

Jedná se o druh nevyjádřeného podmětu. Píšeme vždy –i .  

Např.: Poslouchali jsme pohádku. Hlásili to v rozhlase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOST    

 

(Tohle modré okénko si psát nemusíte, ale můžete, je to na vás.) 

 

 

 

MOŽNOST DVOJÍ SHODY – lze psát I/Y: 

 

A) Přísudek stojí před podmětem: 

Ulicí šli dívky a chlapci. (Řídíme se předností mužského rodu.) 

 

Ulicí šly dívky a chlapci. (Řídíme se podmětem, který je blíž přísudku.) 

 

B) Jestliže je mezi členy několikanásobného podmětu předložka S: 

Ženy s muži nacvičovali vystoupení. (Řídíme se předností mužského 

rodu.) 

Ženy s muži nacvičovaly vystoupení. (Řídíme se podmětem v 1. pádu.) 
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Všechna následující cvičení přepiš do cvičného sešitu: 

 

Tajemství si děvčata nechal__ pro sebe. Lenoši se ani neobtěžoval__ 

hledat nové lenochy, které se jim někde ztratil__. Poslední dni na táboře 

utekl__ tak rychle, že jsme se ani nenadál__ a všechny zážitky se stal__ 

minulostí. Telata, kůzle i jehňata si užíval__ krásného dne. Jejich starosti 

jsme jim mohl__ jenom závidět. 

 

 

Teorii pravopisu velkých písmen jste si vlepovali již minulý školní 

rok. Kopii si najdi a znovu důkladně pročti. Potom vypracuj cvičení: 

KRUŠNÉ HORY, HORY ORLICKÉ, VYSOKÉ TATRY, HRADEC 

KRÁLOVÉ, HOTEL U PĚTI HVĚZD, ULICE U TŘÍ SMRKŮ, PETR JE 

SKAUT, INDIÁN, ČECH, VELIKONOCE, DNES JE NOVÝ ROK, 

PŘEJEME JIM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA, 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE, CHODÍM DO ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIVNICI, KAREL ČTVRTÝ, 

NÁRODNÍ DIVADLO V PRAZE, UNIVERZITA KARLOVA, 

KARLOVA UNIVERZITA, ČASOPIS REFLEX, LISTINA 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, ADVENT, AKADEMIE VĚD 

ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

V učebnici si pozorně pročti na stranách 46 – 49 modrá okénka. 

Potom vypracuj cvičení: 

HORA ŘÍP, EVROPAN, OPERA HUBIČKA, HROMNICE, ŠTĚDRÝ 

DEN, ULICE POD LIPAMI, PENZION U DVOU BRATRŮ,  SEVERNÍ 

AMERIKA, SEVERNÍ AFRIKA, BŮH (křesťanský), BŮH ZEUS, 

CHRÁM SVATÉHO VÍTA NA PRAŽSKÉM HRADĚ, MISTR JAN 

HUS, HUSITA, MISTR MIKOLÁŠ ALEŠ, SPARTA, SPARŤAN, 

MLÉČNÁ DRÁHA, SLUNEČNÍ SOUSTAVA, MALÝ VŮZ, SATURN,   

MARŤAN, MIMOZEMŠŤAN, POZEMŠŤAN, NEBEŠTAN, BITVA 

NA BÍLÉ HOŘE,  PRVNÍ REPULIKA (1918 – 1938), OBECNÍ ÚŘAD 

V NIVNICI, NÁŠ OBECNÍ ÚŘAD. 

 

Vyplň kvíz z učebnice str. 51 (číslo otázky a správnou odpověď piš do 

cvičného sešitu).  
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Řešení: 

Tajemství si děvčata nechala pro sebe. Lenoši se ani neobtěžovali hledat 

nové lenochy, které se jim někde ztratily. Poslední dni na táboře utekly tak 

rychle, že jsme se ani nenadáli a všechny zážitky se staly minulostí. 

Telata, kůzle i jehňata si užívaly krásného dne. Jejich starosti jsme jim 

mohli jenom závidět. 

 

Krušné hory, hory Orlické, Vysoké Tatry, Hradec Králové, hotel U Pěti 

hvězd, ulice U Tří smrků, Petr je skaut, indián, Čech, Velikonoce, dnes je 

Nový rok, přejeme jim šťastný nový rok,  druhá světová válka, Velká 

francouzská revoluce, chodím do základní školy, Základní škola 

v Nivnici, Karel Čtvrtý, Národní divadlo v Praze, Univerzita Karlova, 

Karlova univerzita, časopis Reflex, Listina základních práv a svobod, 

advent, Akademie věd České republiky. 

 

hora Říp, Evropan, opera Hubička, Hromnice, Štědrý den,  ulice Pod 

Lipami, penzion U Dvou bratrů, Severní Amerika, severní Afrika, Bůh, 

bůh Zeus, Chrám svatého Víta na Pražském hradě, mistr Jan Hus, Mistr 

Mikoláš Aleš, Sparta, sparťan, Mléčná dráha, sluneční soustava, Malý 

vůz, Saturn, Marťan, mimozemšťan, pozemšťan, nebešťan, bitva na Bílé 

hoře, první republika, Obecní úřad v Nivnici, náš obecní úřad. 

 

Správné řešení kvízu ze str. 51 najdete v učebnici na str. 152. 

 


