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SHODA PODNĚTU S PŘÍSUDKEM   zopakování 

Rod mužský životný-Je-li podmět rodu mužského životného, píšeme - i. 

                  Zedníci stavěli nový dům. 

Rod mužský neživotný-Je-li podmět rodu mužského neživotného, píšeme-  y 

                Stromy se kývaly ve větru. 

Rod ženský-Je-li podmět rodu ženského, píšeme-y 

                Dívky si koupily šaty. 

Rod střední-Je-li podmět rohu středního píšeme-a 

               Koťata si hrála s rybičkou. 

 

1.Říkej ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE, odůvodni pravopis  a dopiš 

Ptáčci vyzobal_ všechna zrníčka.                          

Vozidla zastavil_ pod kopcem. 

Obě dívky pilně pracoval_. 

Mrazy letos přišl_ brzy. 

Do restaurace jsme všichni dorazil__ včas. 

Dva rohlíky Honzovi nestačil__, měl pořád hlad. 

Kabáti odzpíval__ domluvenou skladbu, jelikož si fanoušci vyžádal__ přídavek, rozloučil se s 

nimi ještě Coloredem. 

Její myšlenky se točil__ pouze kolem něj. 

Ty krásné šaty ještě nešl __Janě zapnout, přebytečná kila musel __pryč. 

 

2. Je to správně? Ano x ne, oprav: 

Chlapci se slitovali nad malými ptáčky. 

Ptáčci zpívaly celý den písničky. 

Vrány si vykračovaly v černém fraku. 

Krmítka byly večer prázdná. 

Hejna ptáků odletěli jinam. 



 

3.Vyberte spojení, kde je chyba, ta škrtněte: 

kočky mňoukaly -  hoši zpívaly – ženy nakupovaly 

oni to potvrdily -  pramice vypluly – knihy se vrátily 

všichni odpověděli – děti rýsovali – oči neviděly 

zazněli první sloky -  dámy se nalíčily – klasy uzrály 

samy se rozhodli – davy se blížily – švadleny zašívaly 

 vypadly mu slova – dívky se domluvily – diváci tleskali 

stromy šuměly -  auta troubily – sklenice popraskaly 

 

 4.Doplňte nabízená slovesa ve správném tvaru. 

 

mňoukat, začít, schovat se, přijít, najít, sedět, kutálet si, být, schovat se, zlobit se  

 

Na okně  ____________   kotě a hlasitě  _______________ .  Po chvíli k němu    __________ 

druhé, a tak tam   ____________ dvě. Když   _________________ pálit slunce,   __________ 

_________________________ pod stůl. Tam _______________ klubíčko vlny, a tak       s ním 

________________. Večer         na ně babička                               , protože neměla z čeho plést 

svetr. Koťata _____ před ní raději ________________. 

5. Doplňte koncovky a podtrhněte podměty. 

 

Na stole stál_ váza. Ve váze byl_ květiny. K tulipánům přilétl_ včely. Máša spal_  v posteli. V 

pokoji svítil_ obrazovky. Na stromě rostl_   hrušky. Prodavačky nevěděl_, jaké mají zboží. 

Marie s Anetou trhal_ kopretiny. Roztrhl_ se mi kapsa. Roztekl_ se mi všechny čokolády. 

Napsal_ ti soudkyně. Polévky byl_ výborné. 

 

 

 



 

 



 


