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1) Zopakuj si pravidla psaní velkých písmen a do sešitu napiš slova, která mají 

mít velké písmeno. 
POLOOSTROV BALKÁNSKÝ, CHODIL NA VYSOKOU ŠKOLU EKONOMICKOU V 

PRAZE, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, NAVŠTĚVUJE ZÁKLADNÍ ŠKOLU, MOST 

LEGIÍ, ULICE NA ZELENÉM VRŠKU, BYDLEL NA STARÉM MĚSTĚ (- městská čtvrť) 

V PRAZE, ČERTOVO JEZERO, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (město), NÁMĚSTÍ 

REPUBLIKY, KRÁLŮV HÁJ (městská čtvrť), SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, NAVŠTĚVUJE STŘEDNÍ ŠKOLU, 

PŘIJALI MĚ NA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, HRADEC KRÁLOVÉ (město) 

 

2) Včera jste určovali věty příslovečné, dnes se pokuste rozlišit věty podmětné a 

předmětné.  
Na obě se ptáme pádovými otázkami.  

Podmětná – 1. pád – kdo co? 

Předmětná - ostatními pády. 

Velmi často se stane, že vás napadne otázka – co? – a to může být 1. pád (kdo co?) i 4. pád 

(koho co?). Kdo se nedokážete zeptat celou pádovou otázkou, podívejte se do věty hlavní 

(vedlejší si třeba zakryjte) a zjistěte, jestli v ní podmět je nebo není. Pokud podmět v hlavní 

větě je (třeba i nevyjádřený, ale existující) – vedlejší věta bude předmětná. Pokud podmět 

v hlavní větě neexistuje – vedlejší věta je podmětná. 

 

Příklad: 

Pavel řekl, že se vrátí brzo. – Co řekl Pavel? Koho co řekl Pavel? – 4. pád – věta předmětná. 

Nebo: Pavel řekl – kdo co řekl – Pavel. Ve větě hlavní je podmět Pavel – vedlejší věta je 

předmětná. 

Nebylo zřejmé, jestli neminul branku. – Co nebylo zřejmé? Kdo co nebylo zřejmé? – 1. pád – 

věta podmětná. Nebo: Nebylo zřejmé – kdo co nebylo zřejmé - ??? nějaké ono – neexistuje – 

podmět ve větě hlavní není (je vyjádřen tou vedlejší větou) – vedlejší věta je podmětná. 

 

Zkus určit. Věty neopisuj. Napiš jen číslo a podmětná, nebo předmětná. 

 

1. Bylo jisté, že už nepřijde. 

2. Bratr řekl, že mě odveze domů. 

3. Jana píše, abychom přijeli. 

4. Je pravděpodobné, že to nestihneme. 

5. Bylo by vhodné, aby ses omluvil. 

6. Petr se rozhodl, že vás nepozve. 

7. Je rozhodnuto, že pojedeš také. 

8. Víš o tom, co se včera stalo? 

9. Sestra ještě neví, kam se přihlásí. 

10. Není nutné, aby ses toho bál. 

11. Zajímá nás, co si o tom myslíte. 

12. Rozhodli jsme, že půjdeme první. 

 

 


