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Shoda přísudku s podmětem 
Doplňte správně i/y/a ve shodě: 
ovce bečel_ vrabci čimčaroval_ 
 
kvočny kvokal_ vlaštovky švitořil_ 
 
holubi vrkal_ hadi syčel_ 
 
hrdličky cukroval_ včely bzučel_ 
 
skřivánci šveholil_ psi vrčel_ 
 
ještěrky se vyhříval_ děti vesele dováděl_ 
 
hráči dal_ první branku rybáři seděl_ na hrázi 
 
zemědělci vyjel_ do polí stoly se pod jídlem prohýbal_ 
 
jabloně v zahradách rozkvetl_ zahradníci sklízel_ úrodu 
 
stromy se ohýbal_ ve větru třešně na stromě červenal_ 
 
kočky lovil_ myši psi ležel_ u boudy 
 
hory se nám líbil_ skály zvětral_ 
 
malíři restauroval_ obrazy řízky se připálil_ 
 
větve se lámal_ ženy vařil_ 
 
muži těžce pracoval_ děvčata vypadal_ šťastně 
 
družstva se zúčastnil_ soutěže moře byl_ 
 
hrušně již dávno odkvetl_ zdravotní sestry pomáhal_ nemocným 
 
knihy ležel_ na stole chrpy rostl_ mezi obilím 
 
v rozhlase vysílal_ pohádku v křoví se ozýval_ strnadi 
 
kolem cesty rostl_ jeřáby chlapci si vyprávěl_ vtipy 
 
děti obdivoval_ lidoopy blížil_ jsme se k cíli 
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býci se splašil_ otevřel_ se všechna okna 
 
sady se rozrostl_ turbíny zarachotil_ 
 
zajíci byl_ zastřeleni domy se objevil_ v mlze 
 
volal_ na pány nemohl_ s tím nic dělat 
 
žákyně zapisoval_ úkoly všichni nepřišl_ 
 
rodiče nám to nedovolil_ vysokoškoláci demonstroval_ 
 
zvony smutně vyzváněl_ mlynáři mlel_ obilí 
 
budovy se sesypal_ vítězové přijel_ 
 
děvčata začal_ zpívat dvojice vybíhal_ 
 
zvony bil_ na poplach mušky se chytil_ do pavučiny 
 
noci se krátil_ živly se rozzuřil_ 
 
linky vedl_ daleko divoké husy se objevil_ 
 
knedlíky vychladl_ vypravil_ se do tmy 
 
pytláci byl_ chyceni zloději dále kradl_ 
 
slepice vyhrabával_ trávu pistole ležel_ v pouzdře 
 
bratři se hostil_ navzájem vrabci ztichl_ 
 
dívky myl_ podlahy astronauti se vrátil_ z vesmíru 
 
skauti zapálil_ táborák čerti řinčel_ řetězy 
 
lovci střílel_ bažanty rány působil_ velkou bolest 
 
poslanci hlasoval_ proti návrhu koťata začal_ pít mléko 
 
dnes jsme se zaregistroval_ poslouchal_ jsme staré desky 
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vepři chrochtal_ hrozil_ jim pěstí 
 
už jste umyl_ okna to jste ještě neviděl_ 
 
lampy se rozsvítil_ letadla před chvílí odstartoval_ 
 
děti se zdál_ být unaveny mrazy se ohlásil_ brzy 
 
tyto  košile se nežehlil_ štěňata byl_ velmi roztomilá 
 
balóny se vznášel_ nad městem trosečníci byl_ zachráněni 
 
odpovědi byl_ neúplné hosté už odešl_ 
 
počítače nám usnadnil_ práci obrázky nás potěšil_ 
 
lišce se narodil_ mláďata ptáčata byl_ velmi hladová 
 
světla se rozsvítil_ jablka na stromech dozrával_ 
 
družstva byl_ znárodněna pavouci pletl_ sítě 
 
v lese křičel_ sojky v létě prameny vyschl_ 
 
vlaky měl_ zpoždění obě brnění byl_ ze zlata 
 
v pokoji byl_ dvě akvária zrcadla byl_ vyleštěna 
 
pravidla byl_ porušena moře byl_ znečištěna 
 
u lesa byl_ dvě stavení kopyta bušil_ do země 
 
těsta rychle vykynul_ automobily stál_ u chodníku 
 
brzdy automobilu kvílel_ v zimě byl_ všechna hnízda opuštěna 
 
prožil_ veliké dobrodružství dobrodružství ho přitahoval_ 
 
housata plaval_ po řece hříbata se pásl_ ve stínu 
 
auta se rozjel_ telata pobíhal_ po louce 
 
maminka mě chvál_la jaro se chýl_lo ke konci 
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oběd jsem nespál_l mýl_l se 
 
objev_l se vlk voda se val_la 
 
kuřata se tul_la hlás_l se o svá práva 
 
nikdo se nepřihlás_l mluv_l hlasitě 
 
tos mě překvap_l kdo to slíb_l 
 
velmi se div_l plynně mluv_l 
 
zástup se val_l Pavlík zlob_l 
 
rychle se sbal_l zabal_l dárek 
 
zmraz_l všechno zboží namydl_l se mýdlem 
 
ozdob_l stromeček příliš se nevzdál_l 
 
 


