
Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov 

Autor: Mgr. Iveta Černá 

Téma sady: Český jazyk pro 4.ročník 

Název výstupu: VY_32_INOVACE_CJ4_2_17_ Shoda –podmětu 

s přísudkem shrnutí   

Datum vytvoření: 12.10.2012 

Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3536 



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 

Shrnutí  



OBECNÁ PRAVIDLA 

• Pamatuj! 

• Pokud je podmět v množném čísle rodu: 

• - středního píšeme v koncovce -a 

• - ženského píšeme v koncovce -y 

• - mužského životného, koncovce -i 

• - mužského neživotného, v koncovce -y 
• Podmět nevyjádřený, obecně píšeme -i, pokud podmět 

není znám z předchozí věty. I,Y,A se řídí podle 

podmětu. 



DEJTE DO MNOŽNÉHO ČÍSLA  A 

SPRÁVNĚ ODŮVODNĚTE PRAVOPIS 

• Auto prudce zabrzdilo. Kluk se honil. 

Prudký déšť bičoval pobřeží. Čáp se 

brouzdal loukou a lovil myši. Andulka 

hlasitě křičela. Poupě růže se už 

rozvinulo. V chodbě stála skříň. Strom 

se již zazelenal. Holub se rozletěl po 

okolí. Les šuměl. Chlapec plaval. 

Trubka troubila. Kružítko se zlomilo. 



ÚKOLY PRO TEBE 

•  Odpověz 

• 1.) Jak se nazývají členy základní skladební dvojice? 

• 2.) Vyber věty, ve kterých není podmět  vyjádřený. 

• Já si to ještě rozmyslím. A co 

budeš zítra dělat? Davida on 

určitě nenajde. Ještě si to 

rozmyslím. Davida určitě 

nenajde. 
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