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Metodický list - výstižný 
popis způsobu použití DUM 

Procvičování a opakování učiva 





Je-li podmět v množném čísle rodu mužského 

životného - v příčestí minulém - i 

 

 

Na dvoře štěkali dva velcí psi. 

 

 



Je-li podmět v množném čísle rodu mužského 

neživotného – v příčestí minulém - y 

 

 

Stromy se pod nápory větru kymácely ze strany na stranu. 



Je-li podmět v množném čísle rodu ženského 

 - v příčestí minulém –y 

 

Kočky se vyhřívaly na sluníčku. 



Je-li podmět v množném čísle rodu středního 

 - v příčestí minulém – a 

 

Auta vyjela z horského tunelu. 



Jsou-li podmětem podstatná jména rodiče, 

lidičky, koně – v příčestí minulém – i 

 

Rodiče se vrátili z práce. 

Lidičky pobíhali po návsi. 

Bujní koně se vzpínali. 

 



Je-li podmětem podstatné jméno dni, dny 

 - v příčestí minulém – y 

 

Dni se pomalu krátily. 

Nastaly nám krušné dny. 



Je-li podmětem podstatné jméno děti /r. žen./ 

 - v příčestí minulém – y 

 

Děti si hrály na hřišti. 



Je-li podmětem podstatné jméno rodu mužského 
označující neživou věc a má-li v 1. pádě 
množného čísla koncovku životných podstatných 
jmen 

                              -i, -é, -ové, 

pak v příčestí minulém – i 

 Sněhuláci už roztáli. Vlivem vichřice ukazatelé u cesty 
padli.Dnové se prodlužovali.Ledoborci vypluli na širé moře.  

Papíroví draci se vznášeli v povětří. Po obloze pluli bílí 
beránci. Slanečci i uzenáči byli připraveni k prodeji. 
Hadroví strašáci stáli nehnutě v poli. 

 



*Jsou-li podmětem výše uvedená podstatná 

jména ve tvarech neživotných,  

*pak v příčestí minulém – y 

  Vlivem vichřice ukazatele u cesty padly. 

Ledoborce vypluly na širé moře. Po obloze 

pluly bílé beránky. Slanečky i uzenáče byly 

připraveny k prodeji. 



Autorkou tohoto materiálu, pokud není uvedeno jinak, je 

Mgr. Dana Čandová. Dostupné na www.zsmirovice.cz 


