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ČESKÝ  JAZYK 

Opakujeme PODMĚT A PŘÍSUDEK 

 

 A) Podtrhněte podmět a napište do rámečku, jakým slovním druhem je vyjádřen : 
1. Ředitel školy uvítal všechny žáky i učitele . 
2. Leckdo by si s tím nevěděl rady. 
3. Utkání ve fotbalu skončilo nerozhodně. 
4. Deset je víc než devět. 
5. Nikdo neznal správnou odpověď. 
6. Ve třídě se ozvalo hlasité bum. 
7. Honzovi se podařilo zvítězit. 
 
B) Podtrhněte podmět a určete, jde-li o podmět holý (H), rozvitý (R) nebo 
několikanásobný (N): 
1. Největší zásobárnou vitaminů a minerálů pro lidský organizmus je zelenina. 
2. Venku se rozhostilo ticho a tma. 
3. Sousedův syn studoval v Praze lékařství. 
4. Turisté spěchali před bouřkou do chaty. 
5. Jeho oči těkaly z místa na místo. 
6. Sloni, šelmy, opice a žirafy se těší největší pozornosti návštěvníků . 
7. Přírodopis je můj nejoblíbenější předmět. 
 
C) Podtrhněte přísudek a určete druh: 
1. Stalo se to těsně před prázdninami. 
2. Kočka hop přes plot. 
3. Zítra uvaříme raději guláš. 
4. Aleš se začal učit rusky a španělsky. 
5. Úplně bych byl na to zapomněl. 
6. V kolik hodin musíte odjet? 
7. Václav je z naší třídy nejstarší. 
 
D) Vyhledejte podmět a přísudek, určete druh podmětu ( vyjádřený, nevyjádřený, 
všeobecný) a druh přísudku  (jmenný se sponou, jmenný beze spony, slovesný, 
vyjádřený citoslovcem): 
 

1. Jabloň je nejrozšířenější ovocný strom v našich zahradách. 
 

2. Seznamte se s mým novým přítelem. 



 
3. Alena se stala jejich neocenitelnou pomocnicí.  
 
4. Tento nátěr už dlouho nevydrží. 

 
5. Včera večer jsem nemohla usnout. 

 
6. Chtěl jen napodobit svého staršího sourozence. 

 
7. Vtom někdo prásk do dveří. 

 
8. Nakrájenou zeleninu jsme řádně zamíchali. 

 
9. Průchod zakázán. 

 
10. V televizi informovali o leteckém neštěstí. 

 
11. Toto město bylo založeno ve 13. století. 

 
12. Hosté se bavili až dlouho do noci. 

 

MATEMATIKA   

Narýsuj trojúhelník    

1. Trojúhelník rovnostranný 

2. trojúhelník  rovnoramenný 

3. Trojúhelník různostranný 

a k těmto trojúhelníkům  sestroj  kružnici  opsanou i kružnici vepsanou. 

 

PŘÍRODOPIS 

VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBY 

- přečíst text v učebnici na str. 108 – 109 

- do sešitu opsat hnědý rámeček shrnutí 

OPAKOVÁNÍ – HOUBY 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1942 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1943 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1942
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1943

