


Otec spí.
Děti měly radost z výhry.

Sestra je lékařkou.

� vyjadřuje, co dělá podmět

RozliRozliššujeme:ujeme:

�� přísudek slovesný
� přísudek jmenný se sponou
� přísudek jmenný bezespony



Přísudek slovesný
� slovesný tvar jednoduchý
Studujeme. Bratr studuje. Matka je na venkově.

� slovesný tvar složený
Bratr by studoval. Bratr bude studovat. Studoval jsemv 
Olomouci. Byl bych studovalv Praze.

� vyjádřený způsobovým = modálním = slovesem s infinitivem
(moci, muset, smět, chtít, mít)
Zdena nemůže tancovat.
� vyjádřený fázovým slovesem s infinitivem
(začít, počít, přestat, ustat….)
Zdena začíná psát.



PPřříísudek jmennýsudek jmenný

• Se sponou
být, bývat, stát, stávat se
Radka je nejlepší žákyní ve třídě.
Verča je zvědavá.
Ten dům je náš .
Tyhle boty mi jsou dob ře.
Ani čce je smutno .
Stal se kapelníkem.

• Beze spony
Mladost – radost .
Vstup volný .
Sliby – chyby .



Přísudek může být vyjádřen
citoslovcem

Žába žbluňk do vody. (=skočila, žbluňkla)
Kanárek frr (=vyletěl) z klece ven.



Přísudek je:

� holý  
Bratr studuje.

� rozvitý 
Bratr dobře studuje.

� několikanásobný 
Vodase vzdouvala, čeřila a pěnila.
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�Původce děje

�Nositele vlastnosti nebo stavu

Tatínekčte Vítkovi pohádku.

Sníh je bílý.

Na podmět se ptáme otázkou kdo, co?, 



Bývá vyjádřen:

�Podstatné jméno Žákyně píše test.

�Přídavné jménoModrá je nejhezčí barva.
�Zájmeno Kdosiv sále vykřikl.
�Číslovka Čtvrtý přišel na řadu.
�Infinitiv slovesa Žít znamená pracovat.

Jejich důrazné nemě překvapilo.

�Příslovce Každé proč má své proto.

�Částice 
�Citoslovce V sále se ozvalo tichounké psst. 



Podmět:
� vyjádřený 
Náš vedoucíje spolehlivý člověk.

� nevyjádřený
Pracuji. (já)
Vlaštovkaseděla na drátě. Něco vypravovala.(Rozumí se vlaštovka)
Pilně se učila. (Rozumí se žákyně, o které se mluví v článku.)

� všeobecný (ve všech osobách kromě 1. os. sg.)
Jak si usteleš, tak si lehneš.
Jako by hrách na stěnu házel.
Sníh ušleháme v míse.
Během letu nekuřte!
Hlásili to v rádiu.



Podmět bývá:

� holý otec

� rozvitý dobrý otec

� několikanásobný otec a matka



Koncovka sloves v příčestí minulém se řídí rodem podmětu.

-yDívky si hrály.Ženský

-aDěvčata si hrála.Střední

-yAutobusy startovaly.M než.

-iChlapci přijeli.M živ.

KoncovkaPříkladRod 
podm ětu



Lidi čky (hrady)

Koně (stroje)

Rodiče (stroje)

Lidi čky se vrátili.

Rodiče jeli na dovolenou.

Bujní koně se vzpínali.

Tato podstatná jm éna jsou mluvnicky životná, 
přestože mají neživotnou koncovku.

Dřevěné houpacíkoně stály na návsi.

V tělocvičně byly připraveny koně.

!!!!!!ALE POZOR!!!!!!



Dny plynuly pomalu.

Dni plynuly pomalu.

Dnovéplynul i pomalu.

� davy
� tisíce
� skupiny
� miliony

lid í stály.

POZOR!!!!

POZOR!!!!



NNěěkolikankolikan áásobný podmsobný podm ěětt

-i,-
a

Večer šl i (šla) matka i otec do divadla.

-i,-
y

Na výlet jel i (jely) dívky i chlapci .

-aKoťata a štěňata běhala.

-yKotě a štěně běhaly.

-ySešit a kniha ležely na stole.

-iHoši, d ívky i malé děti si hrál i.


