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Shoda přísudku s podmětem 
Doplňte správně i/y/a ve shodě: 
 
lidé spěchal_ sněhuláci roztál_ 
 
děti běhal_ venku občané se sešl_ 
 
diváci byl_ zklamáni děti si hrál_ 
 
květiny byl_ zalévány housenky ožíral_ zeleninu 
 
chrousti se živil_ listím ptáci zpíval_ 
 
dívky zpíval_ chlapci zpíval_ 
 
vlaštovky přiletěl_ špačci přiletěl_ 
 
koně cválal_ lidé tančil_ 
 
včely sbíral_ pyl otepi slámy se vzňal_ 
 
v rozhlase hlásil_ přesný čas stroje pracoval_ přesně 
 
příběhy se mi zalíbil_ ohně plápolal_ 
 
dny se nekonečně vlekl_ žáci vyšl_ před školu 
 
chlapci pozorně naslouchal_ motýli létal_ nad loukou 
 
stovky návštěvníků shlédl_ orchestry byl_ pozvány 
 
ženy byl_ unaveny zedníci omítal_ stropy 
 
závodnice nedokončil_ utkání trpaslíci hlídal_ své poklady 
 
protitankové miny bouchal_ cestovatelé se plavil_ po moři 
 
bystřiny šuměl_ zajatci byl_ vyměněni 
 
děti nás neslyšel_ pštrosi se procházel_ v zoo 
 
sýkory sbíral_ hmyz členové kapely přijel_ 
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úředníci psal_ vrátil_ se živi a zdrávi 
 
plamínky se zablýskal_ Japonci uzavřel_ dohodu 
 
sešl_ se na plese hodiny rychle míjel_ 
 
návnadou byl_ červi vrabci poskakoval_ 
 
děti postavil_ sněhuláky netopýři lovil_ hmyz 
 
vlci vyl_ na měsíc hodiny právě odbil_ 
 
vody se vzedmul_ babičky si sedl_ 
 
pacienti byl_ ošetřeni laně se pásl_ 
 
stroje stál_ vojáci střílel_ 
 
domy byl_ poničeny brzdy byl_ zablokovány 
 
pekelní živlové běsnil_ příbuzní se sešl_ 
 
dvě příbuzné se potkal_ přátelé se pozdravil_ 
 
dnové se naplnil_ rozkazy byl_ předány 
 
teplé dny skončil_ zelení hájové šuměl_ 
 
háje na podzim zežloutl_ bály měl_ veliký úspěch 
 
vzbudil_ jsme se brzy cihly se rozpadl_ 
 
utratil_ jsme všechny peníze karty věštil_ budoucnost 
 
děti si vesele hrál_ horníci dobýval_ uhlí 
 
mouchy nás obtěžoval_ květy silně voněl_ 
 
koňské hřívy vlál_ narcisy právě vykvetl_ 
 
rodiče se vrátil_ hvězdy se třpytil_ 
 
řidiči přivážel_ zboží listy byl_ umyty deštěm 
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žáby zakuňkal_ včely se rojil_ 
 
střely mu zafičel_ kolem uší lidé jim tleskal_ 
 
pily řezal_ vyrostl_ tam nové budovy 
 
překazil_ mu plány děti to viděl_ 
 
výběrčí odešl_ signály zazněl_ 
 
housenky napadl_ zelí lísky se rozrostl_ 
 
nosy jim zrudl_ mrazem myslivny zcela zchátral_ 
 
lamy pobíhal_ noci se již krátil_ 
 
větve byl_ zlámány kuřata hlasitě pípal_ 
 
vystěhovalci se vrátil_ k dešti se připojil_ kroupy 
 
mlýny vesele klapal_ lidé spěchal_ do práce 
 
kliky cvakal_ Sýkorovi přijel_ 
 
myslivci střílel_ zbytky armády se vzdal_ 
 
padl_ poslední výstřely hlasy utichl_ 
 
parníky vyplul_ básně byl_ napsány a vytištěny 
 
cítil_ se poškozeni rajčata začal_ červenat 
 
kosti se lámal_ vypravil_ se včas 
 
vyděrači odešl_ děti výskal_ 
 
labutě plaval_ broskve zrál_ 
 
kamzíci čekal_ zajíci ohryzal_ kůru 
 
právě vyšl_ z lesa mlhy zcela zmizel_ 
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netrpělivě čekal_ obsílky byl_ rozeslány 
 
koně se plašil_ skály pukal_ 
 
stodoly shořel_ vyučující se usmíval_ 
 
nosiči roznášel_ zavazadla vzbudil_ se odpočatí 
 
motorky vyjel_ vychovatelé odjel_ 
 
zůstal_ úplně opuštění zbraně byl_ odjištěny 
 
otepi se rozsypal_ osli nesl_ těžký náklad 
 
na nebi uviděl_ záři na cestě stál_ vozy 
 
hromy burácel_ lesy mizel_ 
 
vojáci stál_ seřazeni vlasy jí zešedivěl_ 
 
přišl_ sem hasiči vyjel_ k požáru 
 
 
 
 

 
 


