
SKLADBA 

Podmět 

Najdi a podtrhni podměty, podmět může být vyjádřen různými slovními druhy, může být nevyjádřený, 

několikanásobný, pozor na souvětí. Vždy se na podmět nejdříve zeptej: 

Slunce se skrylo za mraky. Rys je šelma kočkovitá. Úrodná rovina přechází v step. Rostou tu nějaké houby? 

Vlastně se nic nestalo. Můžeš se zeptat kohokoli. Děj příběhu je zasazen na venkov. Mladí neměli pro 

takový program pochopení. To ti vysvětlí kdokoli. Oba se mýlíte. Každý z nás pětinu života pročeká. Kdo mi 

ležel v posteli? Stále něco ztrácím. Spát se mi ještě nechtělo. Mnohý by takovou příležitost uvítal. Jeho 

věčné achichouvej nám už jde pěkně na nervy.  

Krávy a telata byly očkovány proti slintavce a kulhavce. Ministerstvo informatiky a příslušná sněmovní 

komise nalezly shodu při přípravě zákona o elektronickém podpisu.  

Palivový článek je založen na elektrochemické reakci vodíku a kyslíku, při které vzniká voda, teplo a 

především elektřina. Spí od deseti večer, mám ho vzbudit? Láďa šel pro housky, ale vrátil se s prázdnou. 

Když nám sousedka, která bydlí pod námi, sdělila, že jí teče do bytu voda, poněkud jsme byli překvapeni. 

Zavolali jsme instalatéra.  

Podtrhni vedlejší věty podmětné: 

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Bylo vidět, že se rozzlobil. Je velmi nepříjemné, když je člověk neprávem 

kritizován. Dá mi dost práce, abych se znovu naučil vyjmenovaná slova. Vadilo by mi, kdyby si opět 

neudělal čas. Je správné, žes jí poděkoval. 

 

Přísudek 

slovesa fázová: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

slovesa způsobová: ……………………………………………………………………………………………………………… 

slovesa sponová: …………………………………………………………………………………………………………………  

Najdi a potrhni přísudek, pozor na složené slovesné tvary, na přísudek složený z fázového a způsobového slovesa a 

infinitivu a na přísudek jmenný se sponou, (najdi si také podmět, nejdříve se na přísudek zeptej): 

Babička napekla dětem hromadu buchet. Zamyšlený čtenář si pomalu listoval stránkami knížky. Letos budeme 

Velikonoce slavit doma. Také bych si ten článek rád přečetl. Ty se tomu nediv! Budete si o tom, milé děti ještě dlouho 

povídat. Divili jsme se vám víc než Jarda.  

Chtěl bych jít domů. Přestaň si okusovat nehty. Dnes odpoledne jsem konečně začal chápat zlomky. Zůstaň stát na 

místě. Smím si půjčit tvoje papuče? Každopádně bychom se měli na tu zkoušku připravit. Nesmíš si tady zapomenout 

ponožky. Musíš mi s tím pomoct. Jen já vím, kdo mi může poradit. Dnes jsem tě neviděl pracovat. Slyšeli jsme v dálce 

hučet letadlo. Půjdete zítra odpoledne hrabat trávu? Měl chuť si o tom se mnou důvěrně popovídat. Máme si opravit 

chyby ve cvičení? Snažil se vrátit domů ještě před setměním. Mohl bych s vámi jít opékat berana? Půjdeme se projít 

do lesa. 

Hráč byl vyčerpaný. Každá rada je dobrá. Ten problém není ještě uzavřený. Ta menší část je vaše. Přestal být 

pověrčivý. To auto je ale krám. Standa byl desátý. Není to důkazem vaší neschopnosti? Budeš mi dobrým rádcem. Je 

mi to nepříjemné. Milánek je jako soudek. Výhodou nového postupu je úspora materiálu. Každé proč má své proto. 

Nebyl by ještě gulášek? Jejich návštěvy se postupně staly pravidelnými. Tělesný pohyb se Romanovi nikdy nestal 

potřebou.  

 


