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MLUVNICE – Na těchto cvičeních si ještě zopakujte druhy přísudků: 

http://www.kaminet.cz/ces/veta/prisudekj1.php 

https://testi.cz/testy/cestina/prisudek/ 

https://www.mojecestina.cz/article/2012022303-test-najdete-ve-vete-prisudek-1 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/42 

V učebnici na straně 95 do sešitu vypracujte cvičení 10 – doplňte do vět přísudek a napište, zda je 

slovesný nebo jmenný se sponou. 

Do sešitu si zapište nebo nalepte zápis o podmětu: 

 

PODMĚT 

- s přísudkem tvoří základní skladební dvojici 

- ptáme se na něj otázkami 1.pádu KDO? CO? 

- nejčastěji je vyjádřen podstatným jménem (Kočka mňouká.) nebo zájmenem (Ona nepřišla.) 

a) podmět vyjádřený - základem je: 

- podstatné jméno – Pes radostně skákal. 

- zájmeno – On radostně skákal. 

- přídavné jméno – Nemocný ležel v posteli. 

- číslovka - Čtyři dnes chybí.  

b) podmět nevyjádřený – většinou je patrný z tvaru slovesa (Přijela ráno. Kdo? Co? Ona. Umíš 

zpívat? Kdo? Co? Ty.) nebo je uveden v předcházející větě, případně textu (Syn bydlí sto kilometrů od  

Brna. Domů jezdí často. Kdo? Co? Syn.) 

c) podmět všeobecný – není ve větě vyjádřen, rozumějí se jím obecně lidé (Psali o tom v novinách.  

Kdo? Co? Oni (lidé)). 

d) podmět několikanásobný – skládá se z několika větných členů – (Eva, Ivana a Petra šly do kina.) 

 

V učebnici na straně 96 vypracujte cvičení 1 a 2. 

V těchto online cvičeních procvičujte základní skladební dvojice: 

https://testi.cz/testy/cestina/podmet-a-prisudek/ 

https://www.pravopisne.cz/tag/vetne-cleny-podmet-a-prisudek/ 

http://www.kaminet.cz/ces/veta/prisudekj1.php
https://testi.cz/testy/cestina/prisudek/
https://www.mojecestina.cz/article/2012022303-test-najdete-ve-vete-prisudek-1
https://www.skolasnadhledem.cz/game/42
https://testi.cz/testy/cestina/podmet-a-prisudek/
https://www.pravopisne.cz/tag/vetne-cleny-podmet-a-prisudek/


 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA – K epickým žánrům si připište další 

Legenda  

- vznikla ve středověku 

- pojednává o životě, smrti, mučeních a zázracích světce či mučedníka (případně svatého  

předmětu (legenda o svatém Kříži) 

- vyskytují se zázraky a postavy křesťanské historie 

- Život Konstantinův, Život Metodějův, Život svatého Václava, Kristiánova legenda, Život svaté 

Kateřiny, .. 

 

DOMÁCÍ ÚKOL – Odpovězte na otázky: Kdo byl svatý Václav? O čem vypráví Legenda o svatém 

Václavovi? 

- pokud nevíte odpověď, hledejte na internetu       

 

Splněné úkoly z mluvnice i literární výchovy mi pošlete do pátku 17.4. na email.  

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ/PROBLEMŮ MĚ KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÉ ADRESE NEBO 

MESSENGERU. 

 


