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podmět v množném čísle koncovba p ,íčestí minulého

rodu mužského
chlapci

životného
a

-l
četli

-

rodu mužského nBživotného
zástupy, stroje

-y
stály

rodu ženského
V
žuny, dětt

-y
četly

rodu st edního
děvčata

-a
četla

sněhuláci, ukazateté (dnové)

a

-l
stáli

podmět všeob-ecny -l
Hlásili to.

#*;;!ňte i, í i yu , ,i a.

1. Ulice byl_ p eplněny jedoucími automobil_. 2. Kvetoucí strom_ na
ja e p ekrásně voněl . 3. P icházel_ zima a dni se zktacoval . 4. Lodě
p ívážel ko ení a drahé kov_. 5. Cestovatelé se wátl_ z jlžti Afriky.
6.Mluvil otomp iobědě,alemněsenezmínil .7.Sestrynakoupil_ stejné

dárky. 8. Stravenky chlapci koupil_ pozdě. 9. T i naše pěvecké soubory

se z častnil soutěže v ItáIlí.10. V zkum_ dokázal , že ozonosfera se

vlivemněkter ch láteknarušuje. 11. Rodiče splnil píániďéti. l2.Dav_ lidí
proudil_ na náměstí. 13. V_stoupil_ jsme z vlaku. 14. Smečky psri se

hnal k lesu. 15. Dvě dvojice chlapcri se p ihlásil_ do soutěže.

[r,,nsí.,'l!e n* :Ici :e ď s ! r,,I

1. Uši mu _červenal_ míazem.2. Traktor___._sté zoral pole během dvou

dnri.3.Dve eburz_ seotev el_ vdevěthodin.4.P išl ablahop á1 mu

k pov_šení. 5. Velké bou e zničil několik plav_del v p ístavu. 6. Špatně

jsme určil slovní druhy. 7. Modelá i v_stavoval zdaíllé model letadel.

8. Velké kapky deště na nás padal_. 9. DÍvky cvičil_ na v_stoupení
s kužel_. 10. Pozoroval_ děti ohňostroj? 11. Kočce svítil_ oči do tmy.

12. Všiml_ jsr_ne si červánkri na obloze. 13. Sluneční paprsky ozá l_
zasnéženou krajinu. 14. Sněhulácina dvo e pomalu roztával_. 15. Ruce

chlapcri hb_tě pracoval na p ípravě draka. 16. V dál_ se q soval siluety

1idiček.
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Boplňte v coďn*u kCIncovkw {-i, -!, -a}"

1. Na pasece rostl_ jahody i maliny a děti ochutnával_ jejich plody. 2. Uprost ed

zetené louky se pás1 sínci a srnky, dokud jsme je nevyrušil_. 3. Jezevčíci

a oha i štěkal na lišku. 4. Koroptve a ku ata vyplašeně vzLéll_.5. Datel

a kukačka seještě ozyval_ z hloubi 1esa. 6. Veverky se rychle schovával

i s o íšky, aby je Hana a Ivana neuviděl_ . 7. Ptáčata se skrčil v hnízdě, jen

mo| li a včely se nenechal vyrušit. 8. Po chvíli se vše utišilo a začal_ se
ozyv at známé lesní hlasy.

§oplňte v eabwow koncov qeE"

1. Rodiče a děti nakupoval_ v obchodním domě. 2.Petraa Jan nespustil oČi

z toho zázraku.3. Učitet ažákyné odešl do kina. 4. Na koupališti se sešl

chlapci a děvčata. 5. Bolel nás oči i uši. 6. Kotě a ku é zristal_ na dvo e

sam_ .7. Zatíbil se mi operety amuzikáIy.8. Jehně aktuIata skotačil

v ohradě. 9. Ruce a nohy se mu chvěl vyčerpáním. 10. Jabloně a hrušně byl_
poškozen_větrem. 11. Archeologové arestauráto i měl těžkoupráci. 12. Někte-

ré čty Petr, Jan a Eliška nezaplatll . tl. Ž|utáhousata a kachňata se batolil

na trávníku u babičky. 14. Německo a Rakousko podepsal dohodu. tS. Žáci
a žákyné se nep iznal_ ke krádeží mikroskopu. 16. Koně s vozem klusal
a lidičky na tribuně je povzbuoval . l7.Petra a obajejí sourozenci trávil
prázdniny u babičky, 18. Děti a dospělí měl p ístup na toto filmové p edstavenÍ.

19. Tomáš a Adéla dal_ oznámení do novin. 20. Selmy, dravci aplazi nejvíce

zaujal_malé návštěvníky. 21. Koně, zehry a žirafy byl_ ve volném vliběhu,

22.Havrani avrány poletoval nad polem.

I}opl ate vhcdn , poďa*eět"

a _šli do divadla. 2. Na louce rozkvetly
se těšili na zimnipobyt na horách.

stály na konci chodby. 5.

É
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1.

i
4.

3.

a

byli velmi potěšeni. 6. byly vystaveny

ve Vyloze.
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usnadňoval_ život lidem v minulém století.Pleti předvedl qýkony, které si zasluhoval

obdiv. Kdyžonemocněl , bral léky, které jim srazil horečku. Nevěřil Janovi, že se mu na

udici chytil dvě štiky, Děti se dozvěděl , čím se bavil lidé ve středověku. Jana překvapil

jeho dcery neboť zlepšil svůj prospěch. Nejel jsme na školu v přírodě, protože jsme měl

neštovice. Sledoval_ jsme jen pořady, které se věnoval historii. Děvčata pekl_ buchty, které

všem chutnal . Spěchal jsme k dědovi, abychom si prohlédl štěňata, co se právě narodil

Našeho učitele nemile překvapil qýsledky naší písemky, které byl mizerné, neboť jsme si

učivo doma nezopakoval

B. SHODa PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM

Je=li alespoň jeden člen podmětu rodu mužského životného, píšeme
Jsou-livšechny podměty rodu mužského nefivotného nebo ženského, píšeme

Jsou-li podměty rodu středního v čísle množném, píšeme
Jsou-li podměty rodu sťedního a alespoň jeden je v jednotném čísle, píšeme

-i
-y
-a
-y

Chlapci a dívlq vyskali.
Hrad1l a tvrze chátraly.
Kotlata i štěňata spala.
Kot'ata i štěně spaly.

l. Doplňte i/1,/a

Vlada i i finančníci psal_ dějiny. Děti a psi pobíhal_ po dvo e.

se ličastnil toho jarmarku. Vlčata i štěňata se v pnmích dnech

života navzájem podobal . V lese voněl konvalinky i fialky.

Dresy i hokejky byl_ dost drahé. Žraloci ani velryby se tady nikdy
nevyskytoval . Herci i herečky se sešl na zkoušce. Na záhonech

rostl kedlubny, okurky i květáky. V lese postupně dozrávaI
jahody, maliny a ostružiny. Pravítka a l<r itka byl_ v geometrii

nepostradatelná. Labutě i racci u eky nacbázel potravu. Hodinky
a prs!nek zristal na nočním stolku. Naši hokejisté i fotbalisté letos

híál, nad očekávání dob e. Ubrusy a povlečení byl_ vyžehlen_.
Janovi rodiče i prarodiče si nás oblíbil . Kočka i koťata si spolu

něžně híá1_.

:}- &3t*trs ťíť.* #"q_l v{i§ \, t$;ďl,Ht* gsu,c$ "t #&v-

Petr a hráli karty. Lesy ob valy srnky a

se živlla mate sklim mlékem. V květnu se narodila dvě

Ková i, švadleny i šperka i

Slriňata

koťataa

i T.{a skalce se vyh ív aly užovky i Na tom objevu se

podíleli p ední vědci a Po dvo e se pro cházeli ku ata a

. Jana aU rybníkabzučeli mouchy a nám pomohli se

zaléváním zahtady. Na qistavě byly vystaveny platidla i
spolu bojovaly o první místo.

3. Zakroužkujte v závorae všechna slova, ktená lze dopiltit do věty.

Petr a (PaveVEva) nebyli v pátek ve škole. Na louce bzučely včely a (mouchy/komá i).

Na pískovišti si hrály batolata a (dévčatalchlapci/holky). Na dvorku spolu žila housataa (štěně/

koťata/psi/husy).Vlesesemiztratilysestrya(babička/sest enice/bratranec).P išlyméspolužačky

a (David/spolužáci/děvčata zházenélmoje dvojěe). V zoologické zahtadé nás zaujali šimpanzi

a (gorily/lv il malá medviď ataldesítky dalších zví at).

60


