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Anotace 

   Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci na interaktivní tabuli, do 

předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je součástí tematického 

okruhu Jazyková výchova – 7. ročník: nauka o významu slov, tvoření slov, tvarosloví, 

skladba, pravopis. 

 

     Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

     Materiál doplňuje učebnici: Krausová Z., Teršová R..: Český jazyk, učebnice pro 

základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004. 



PODMĚT 

 HOLÝ:                         si čte. 

 

 

 ROZVITÝ: Naše                       si čte. 

 

 

 NĚKOLIKANÁSOBNÝ: 

                                          si čtou. 

Květa 

Květa 

Květa a Petra 



Podmět může být: 

 NEVYJÁDŘENÝ 

   můţeme nahradit osobním zájmenem 

   Těšíme se (my) na prázdniny. 

 

 

 VŠEOBECNÝ (= člověk, lidé, někdo) 

    není konkrétní 

    V rozhlase hráli lidové písničky. 



PŘÍSUDEK 

 HOLÝ: Květa                     .  

 

 

 ROZVITÝ: Květa              ráda                     . 

 

 

 NĚKOLIKANÁSOBNÝ: 

    Květa                                    . 

si čte 

si čte 

čte a maluje 



Druhy přísudku: 

   SLOVESNÝ 

   vyjádřen slovesem v určitém tvaru  

   Venku foukal silný vítr. 

   Ţáci byli dobře připraveni. 

 

   SLOVESNĚ JMENNÝ  

   vyjádřen jménem  

   (podstatným, přídavným) 

   a určitým tvarem sponového slovesa 

   (být, bývat, stát, stávat se) 

   Bratr je lékař. Město bylo plné turistů. 

 

 

 

 



  JMENNÝ  

   spojení jména v přísudku s podmětem 

nemusí být vyjádřeno sponou – je 

vyjádřen beze spony 

   Mladost radost. 

 

   shoduje se s podmětem v čísle, rodě i 

pádě 

   



Určete podměty ve větách: 

 Babička s dědečkem pracovali na zahradě. 

 Petra jede na novém kole. 

 Hlásili to ve večerním vysílání. 

 Pojedeme s Vámi. 

 Chybovat je lidské. 

 Rodiče i učitelé se snaží pomoci žákům. 

 První se připraví! 

 Michal, Ondra i Petr mě mají rádi. 

 



Řešení: 

 Babička s dědečkem pracovali na zahradě. 

 Petra jede na novém kole. 

 Hlásili to ve večerním vysílání. oni – všeob. 

 Pojedeme s Vámi. my – nevyj. 

 Chybovat je lidské. 

 Rodiče i učitelé se snaží pomoci žákům. 

 První se připraví! 

 Michal, Ondra i Petr mě mají rádi. 

 



Jde o přísudek SLOVESNÝ (S) nebo 

SLOVESNĚ JMENNÝ (SJ) ? Podtrhni. 

 Přestaň uţ zlobit.   S/SJ 

 Sestřenice je velmi často nemocná.  S/SJ 

 Petr byl vítězem běţecké soutěţe.   S/SJ 

 Musíš nám to neustále připomínat?  S/SJ 

 Tatínek psal dopis z dovolené.   S/SJ 

 Petra se stala zdravotní sestrou.  S/SJ 

 Přijedete k bratrovi domů?   S/SJ 

 Nemohli k nám přijet na návštěvu.  S/SJ 



Řešení: 

 Přestaň uţ zlobit.   S/SJ 

 Sestřenice je velmi často nemocná.  

S/SJ 

 Petr byl vítězem běţecké soutěţe.   S/SJ 

 Musíš nám to neustále připomínat?  S/SJ 

 Tatínek psal dopis z dovolené.   S/SJ 

 Petra se stala zdravotní sestrou.  S/SJ 

 Přijedete k bratrovi domů?   S/SJ 

 Nemohli k nám přijet na návštěvu.  S/SJ 



Zdroje: 

 
 http://office.microsoft.com 
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