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  Jazyk a jazyková komunikace 

Klíčová slova: podmět, druhy podmětu, podmět holý/rozvitý/nevyjádřený 

Třída:  od 6. ročníku  

Anotace:  Materiál slouží k procvičování učiva o podmětu. Žáci vyhledávají 

  podměty ve větách a určují jejich druh. V rámci tajenky dále  

  zpracovávají rozšiřující téma (literární výchova – Dobrovský) 



Podmět - opakování 



Co už víme… 

• Jak se ptáme na podmět? 

• Jakým slovním druhem může být 
podmět vyjádřen? 

Kdo, co + sloveso? 

Jakýmkoli slovním druhem (1-10). 



V následujících větách vyhledej podmět. Do tajenky pak 
zapiš uvedené písmeno nalezeného podmětu: 

a) Dokončit tu práci nebylo vůbec snadné. 

b) Janiny oči se zalily slzami. 

c) Ten dárek mi dala k Vánocům babička. 

d) Čtvrtý na trase zabloudil. 

e) Oni to neudělali! 

f) U řeky se procházely stříbřitě šedé volavky. 

g) V trávě se ozvalo varovné sss. 

h) Ačkoli je spojka podřadící. 

i) Nemocný byl převezen do nemocnice. 

a 1 

b 1 

c 3 

d 4 

e 1 

f 1 

g 2 

h 3 

i 7 

Doplň první písmeno 
podmětu z věty a) 



V tajence ti vyšlo příjmení významného českého 
jazykovědce. 

V encyklopedii nebo na internetu se pokus vyhledat: 

• jaké bylo jeho celé jméno 

 

• ve kterém století žil 

 

• jak říkáme tomuto období v našich dějinách 

 

• alespoň dvě jeho díla 



Josef Dobrovský 

• patřil k nejvýznamnějším 

     osobnostem českého národního 

     obrození 

• žil v letech  1753 - 1829 

• svá díla nepsal česky, protože nevěřil v 
budoucnost českého jazyka, přesto měla velký 
význam pro jeho záchranu 

• k jeho nejvýznamnějším spisům patří:  

– Zevrubná mluvnice jazyka českého 

– Německo-český slovník 

– Dějiny českého jazyka a literatury 

 

 



V následujících větách vyhledej podmět. Do tajenky pak 
zapiš uvedené písmeno nalezeného podmětu: 

a)  Dokončit tu práci nebylo vůbec snadné. 

b) Janiny oči se zalily slzami. 

c) Ten dárek mi dala k Vánocům babička. 

d)  Čtvrtý na trase zabloudil. 

e)  Oni to neudělali! 

f) U řeky se procházely stříbřitě šedé volavky. 

g) V trávě se ozvalo varovné sss. 

h)  Ačkoli je spojka podřadící. 

i)  Nemocný byl převezen do nemocnice. 

a 1     D 

b 1    O 

c 3     B 

d 4    R 

e 1    0 

f 1     V 

g 2     S 

h 3    K 

i 7     Ý 



V následujících větách vyhledej podmět.  

a) Včera jsem přišel pozdě. 

b) Tiše seděli v lavicích. 

c) O tom všem jsme už dávno věděli. 

d) Přinesla si domů z výletu třpytivý oblázek. 

e) Zamyšleně něco čmáral do sešitu. 

Jak říkáme podmětům v těchto větách? 
Vymysli další dva příklady: 
 

______________________________
______________________________ 



V následujících větách vyhledej podmět.  

a) Včera jsem přišel pozdě. (já) 

b) Tiše seděli v lavicích. (oni) 

c) O tom všem jsme už dávno věděli. (my) 

d) Přinesla si domů z výletu třpytivý oblázek. (ona) 

e) Zamyšleně něco čmáral do sešitu. (on) 

Jak říkáme podmětům v těchto větách?     NEVYJÁDŘENÉ 

Vymysli další dva příklady: 
 

Např.   Ani se na nás nepodíval. 

  Vrátili jsme se domů až pozdě večer. 

 

 

  



Rovnou čarou podtrhni podmět. Urči, zda je holý nebo 
rozvitý. U rozvitého podmětu vyznač rozvíjející větné členy. 

a) Moje maminka je nejhodnější na světě. 

b) O tom našem plánu věděli Tom a Jitka. 

c) Lesem se rozléhal křik dětí. 

d) Najednou vjel vlak do tunelu. 

e) Toník vzal bráškovi jeho nové autíčko. 

f) Na trávě se třpytily drobounké kapky rosy. 



Rovnou čarou podtrhni podmět. Urči, zda je holý nebo 
rozvitý. U rozvitého podmětu vyznač rozvíjející větné členy. 

a)  Moje maminka je nejhodnější na světě. (rozvitý) 

b) O tom našem plánu věděli Tom a Jitka. (holý, několikanásobný) 

c) Lesem se rozléhal křik dětí. (rozvitý) 

d) Najednou vjel vlak do tunelu. (holý) 

e) Toník vzal bráškovi jeho nové autíčko. (holý) 

f) Na trávě se třpytily drobounké kapky rosy. (rozvitý) 

 

 



konec 



obrázek:    Josef Dobrovsky Vilimek.jpg 

autor:   Jan Vilímek (1860–1938)  

dostupné z:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Josef_Dobrovsky_Vili
 mek.jpg/491px-Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg     

citováno: 25.5.2012, 15:00 

licence: volné dílo 

 

 

 

Šablona pro MS Powerpoint ze stránek Microsoft: 

http://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx?ck=1&ex=2&qu=school&av=all#pg:6|ai:TC010381495| 
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