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ANOTACE 

Cílová skupina: Žáci 4. ročníku 

Forma: Prezentace 

Pomůcky: Penál, sešit, učebnice čj 

Metodický pokyn: Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 
učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 
skupinách. 



Shoda přísudku s podmětem 

Základní informace 



SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 

• Přísudek se shoduje s podmětem v osobě a čísle. 

• Já běhám. 

• Ty běháš. 

• On běhá. (Kačka běhá.) 

• My běháme. 

• Vy běháte. 

• Petr a David běhají. ( Oni běhají.) 



PAMATUJ! 

• Pokud se sloveso ( přísudek) nachází v minulém čase, 

shoduje se s podmětem nejen v osobě, čísle , ale i v 

rodě. 

• Například: 

• Rod mužský: Mikeš se probudil. 

• Rod ženský: Pečeně voněla. 

• Rod střední: Koťátko mňoukalo. 



NAJDĚTE V TEXTU PODMĚT A PŘÍSUDEK. 

• Jednou v neděli se kocourek Mikeš 

povaloval na lavici u kamen. Tam před 

troubou nejraději líhával, protože z 

kamen sálalo milé teploučko a někdy 

také z trouby voněla pečeně. Když mu 

babička připomněla, že si minule 

málem propálil kožich, něco si zabručel 

do vousů. 



ÚKOLY PRO TEBE 
• Najděte podmět nevyjádřený. 

• Řekněte, v jakém rodě je podmět vyjádřený.  

 

• Z jaké knihy je úryvek? Zjistěte autora a ilustrátora 

knihy. 
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