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ZOPAKUJ SI !

 Několikanásobný podmět - příčestí minulé 

přísudku

 Podměty jen rodu mužského životného  - li

Špačci a vrabci napadli sad třešní.



 Podměty jen rodu mužského neživotného          - ly

Stromy a keře rozkvetly.

 Podměty jen rodu ženského                                 - ly

Na rybníku plavaly husy a kačeny.

 Podměty jen rodu středního                                 - la

Koťata i štěňata unaveně usnula.



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

 V běžném životě dávají muži přednost ženám a 
dívkám.

 Ale v gramatice jazyka českého je to opačně!

 V Jč má přednost má rod mužský životný!

 Je-li jeden z podmětů rodu mužského životného     
v koncovce příčestí minulého píšeme   -li!

Kluci, žáci, holky a žákyně tančili na diskotéce.

Lékaři, lékařky, bratři i sestřičky léčili nemocné.



 Pokud nenajdete žádný z podmětů rodu 

mužského životného -ly

Pera, tužky, učebnice i sešity  ležely na lavici.



1. CVIČENÍ: K PODMĚTŮM VYBER VHODNÁ SLOVESA 

V MINULÉM ČASE, PŘIŘAĎTE VHODNOU KONCOVKU

1) Slepice,kuřata a kohouti

2) Kuchaři a kuchařky

3) Pekaři a cukrářky

4) Tatové, maminky a babičky i dědečkové

5) Motýli, včelky, čmeláci, brouci

6) Dáša, Mirka, batolata a ostatní dívky

 pobíhal-,  vařil-, poletoval-, pekl-, radoval-, si 
hrál-



2. CVIČENÍ: 

VE VĚTÁCH URČI PODMĚT A PŘÍSUDEK. POZOR! U PODMĚTŮ 

NEJDŘÍVE URČI ROD A TEPRVE POTOM PŘIŘAĎ PŘÍSLUŠNOU 

KONCOVKU K PŘÍSUDKU!

1. Maminky a dcery nakupoval_ ve velkém obchodním domě.

2. Pilníky, pilky a kladívka ležel_ na polici v dílně.

3. Stolní počítače i notebooky byl_ brzy rozprodán.

4. Koně a kozy stál_ v rohu tělocvičny.

5. Kobyly a hříbata pobíhal_ v ohradě.

6. Nad řekou létal_ ledňáčkové a volavky.

7. Talíře, misky, hrnečky a podšálky byl_ umyt.

8. Na koncertě vážné hudby se sešl_ houslisté, kontrabasisté a 
flétnistky.

9. Učitelé, učitelky a děti jel_ na školní výlet.

10. V trávě lezl_ slunéčka sedmitečná, mravenci a další brouci.

11. Housata a kachňata se batolil_ v trávě.

12. Kočky a koťata si hrál_ s klubíčky vlny.

13. Kohouti, slepice a kuřata zobal_ zrní.



3. CVIČENÍ: 

DO VĚT PŘIŘAĎ VHODNÝ PŘÍSUDEK A DOPLŇ SPRÁVNOU 

KONCOVKOU PŘÍČESTÍ MINULÉHO.

 V jeskyni se naše hlasy ______________ .

 V kapse mu kapse mu _____________ klíče.

 Sněhurka a trpaslíci spolu_________. 

 Hlavičky sněženek______________ pod 
sněhem. 

 Špačci a sýkorky ______________. 

 Krásné víly a vodníci_____________ u rybníka. 

 Kina a divadla ____________ vyprodána. 

chrastil-, byl-, hospodařil-, se slétl-, tančil-,

vykukoval-, rozléhal-



DĚKUJI ZA POZORNOST.

Zdroj: 

1)http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


