
Předmět 

Vyjadřuje osobu, zvíře, věc, která je nějak zasažena dějem věty. Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě 

1. a 5. pádu. Vždy si ve větě nejprve najdeme přísudek, na něm předmět závisí. 

Najdi všechny předměty:  

 

Nehrajte mi tu divadlo. I po letech praxe sbírala stále nové zkušenosti. Někdo mi ukradl peněženku. 

Nepotkal jsem tam jedinou myslící bytost. Opět jsi nadělal spoustu chyb. Zmocnil se mě podivný neklid. 

Pavel se vzdal odměny za nalezené doklady. Rozhodli se pokračovat v rekonstrukci chalupy. Potřebovala 

bych ušít nové šaty. Můžeš jí třeba přinést růže. 

 

 

Příslovečná určení 

Vyjadřuje okolnosti děje: kdy, kde, jak, proč, za jaké podmínky, navzdory čemu … děj probíhá. Ptáme se příslovci. 

POZOR: Mohu-li se zeptat pádovou otázkou i příslovcem, otázka příslovcem má přednost, jedná se tedy                        

o příslovečné určení.  

 

Vyhledej všechna příslovečná určení a rozliš jejich druhy: 

Udělal to pro slávu. Odmítal se vrátit domů. Vypadala ustaraně. Najednou jsem se ocitl na palubě. Od 

Vánoc nám tu zbylo ještě trochu cukroví. Bez peněz do hospody nelez. Za bouřky vypínám telefon. Zvládnu 

to i bez tebe. Přes námitky jsem jí dal ruku kolem pasu. Šel do světa na zkušenou. Vrátil se mi vynadat. 

Přišel se s námi rozloučit. Tehdy už vypadal trochu sešle. Při dobré vůli i toto náročné období překonáme.  

Kvůli ošetření chrupu přišel do práce pozdě. Všichni se chovali velmi ohleduplně. Už od rána skákal radostí.   

 

Přívlastek 

Závisí na podstatném jméně, ptáme se JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? Rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný (více viz 

učebnice s. 70). 

 

Najdi přívlastky, urči, zda jsou shodné nebo neshodné: 

Petra je tmavovlasá dívka. Kdo si tu zapomněl vlněné ponožky? Ztratil jsem hodinky po dědečkovi. Mám 

chuť na borůvkové knedlíky od babičky Růženky. S rozhodnutím soudu jsme nesouhlasili. Král Karel IV. byl 

zakladatelem nejstarší univerzity ve střední Evropě. Na jeho staršího bratra jsme stále často vzpomínali. 

Moje i tvoje názory si na schůzce školního parlamentu pozorně vyslechli. 

 

  

 

 

 



 


