
1. Označte vhodné přísudky: 

Lékaři léčili - léčily - léčila. 

Kuřátka spali - spaly - spala.    

Jablka  shnili - shnily - shnila.    

Lesy  šuměli - šuměly - šuměla.    

Hvězdy  svítili - svítily - svítila.   

Kamarádi utekli - utekly - utekla.   

Květy zvadli - zvadly - zvadla.   

Šelmy zabíjeli - zabíjely - zabíjela.    

Předpovědi nevyšli - nevyšly - nevyšla. 

Chlapci utíkali - utíkaly - utíkala. 

 

2. Doplň: 

včely spal__, jeleni spal__, všichni spal__, hory spal__, cesty spal__, auta 

spal__, domy spal__, autobusy spal__, sněhuláci spal__, vozy spal__, oni 

spal__, mnozí spal__, mnohé spal__, zvířata spal__, zámky spal__, děti sp__, 

ženy sp__, učitelky sp__, dělníci sp__, dělnice sp__, všichni sp__, šelmy sp__ 

 
3. Doplň vhodné podměty z nabídky, pozor na shodu podmětu s přísudkem. 

hrnečky, budíky, skřivani, chlapci, paprsky, hoši, kohouti, školáci 

 

Ráno se ____________ probudili.  _________ jim zazvonily   přesně v sedm. 

_________ ale kokrhali  už hodinu před tím. Pod okny zpívali _____________. 

První sluneční ______________ nakukovaly do oken. ______________ se 

nejprve umyli. Na stole na ně už čekaly _____________ s čajem. 

______________  posnídali  a pospíchali do školy. 

 
4. Doplň: 

Staré hrady postupně chátral__. V divadle se představil__ mladí umělci ze Slovenska. 

Z hnízda vykukoval__ malá ptáčátka. Léčivé byliny se prodával__ v malém krámku. 

Drobné peníze se mi rozsypal__ po podlaze. Do města přijel__ loutkáři. Na stromech 

už se červenal__ třešně. Lokomotivy vypouštěl__ oblaka páry. Děvčata pomáhal__ při 

sklizni jahod. Vojáci bránil__ naše hranice. Pytle s bramborami stál__ ve sklepě.  

V našem městě se konal__ rybářské závody. V kádích se tlačil__ pěkní kapříci. 

Rána býval__ ještě chladná. Košíky se rychle plnil__ houbami. Děti si hrál__ na 

půdě. Všechny domy byl__ opraveny.  



5. Doplň: 

Smrky voněl_. Kos_ zpíval_. Houbaři prohledával_ křov_. Ve stínu bříz_ se 

skrýval_ hřib_. Na pasece sbíral_ chlapci maliny. V mláz_ odpočíval_ jeleni. 

Sysl_ se schoval_ do dír_. Na větv_ se mihl_ veverka, po zem_ pobíhal_ myška.  

6. Doplň: 

Jednou si na břehu v trávě hrál_ děti. Na zelených kartičkách měl_ písmena a 

skládal_ je do slov a vět. Večer je maminky zavolal_ domů. Děti zapomněl_ 

desky v trávě. Když vyšel na neb_ měsíc, vylezl_  z vody raci a zvědavě si 

prohlížel_ abecedu. A protože raci dělají všechno obráceně, našl_ jako první 

písmenko Z. Ze slova RAK potom vytvořil_ slovo ZRAK. Písmeno Z odhodil_ 

a našl_ si písmeno V. Zvířata si začal_ hrát, že je z nich VRAK odpočívající na 

dně oceánu, kde ho potápěči marně hledal_. Potom tito tvorové našl_ spoustu 

dalších písmen abecedy a slovo RAK proměňoval_ v nejrůznější slova. 

 7. Doplň: 

Před domem na děti už čekal__ kamarádi. Ohromné psy vedl__ dvě malé 

holčičky. Ovce na salaši zručně dojil__ dva bačové. Jako šneci se táhl__ 

unavené děti domů. Kočky jsme už neviděl__ několik dnů. 

Peřiny jsme vynášel__ vyvětrat na slunce. Děti musel__ rodiče občas pochválit, 

aby jim dodal__ chuť do učení. Děti musel__ rodiče poslouchat na slovo, jinak 

by jim nedovolil__ chodit s kamarády ven. Pytle s bramborami stál__ ještě na 

dvoře, kam jsme je včera složil__. Pytle nosil__ bratři do sklepa na zádech. Oči 

táborníky pálel__, protože z vlhkého dříví se valil__ oblaka kouře.  

 

8. Doplň vhodné podměty, pozor na shodu podmětu s přísudkem. 

 

_________ včera šly do kina. _________ lidí spěchaly do metra. _________  

přišli na koncert. _________  byly vyhozeny do koše. _________  všechno 

snědla. _________  zůstali doma. Přišly mi nové _________. _________ 

potřebovaly vymalovat. _________ střílela na nepřátelské lodě. Po dvoře běhali 

_________. _________ a _________ sbírali starý papír. _________ trpí. 


