
ŘEŠENÍ PRO ŽÁKY S VYSVĚTLENÍM  UČEBNICE 35/13 

a) Úkol: Doplňte –i/-y 

Petrovi sourozenci jsou mi velmi sympatičtí. Nezapomeň Filipovi 

vrátit svetr. Rozvalinami se proháněli/y krysy a potkani. Včera jsme 

potkali Radkovy přátele. Lustigovy povídky jsou často o tragických 

osudech Židů za 2. světové války. Pavlovy vzpomínky z dětství bývají 

sentimentální. Oblíbili jsme si Vojtovy bratrance. Obdivuji Jakubovy 

rodiče, že adoptovali ještě další tři děti. Často si čtu Ortenovy verše. 

Na večírku mi představili Jirkovy nové přátele z Anglie. Zavolej 

Adamovi, ať na nás počká. Máš radši Andersenovy, nebo Hrubínovy 

pohádky? Už jsi někdy pozorně poslouchal Svěrákovy texty písní? 

Řekni tátovi, aby už vrátil do knihovny Remarkovy Tři kamarády. 

Snicketovi Sourozenci Baudleairovi se mi zalíbili hned od prvního dílu. 

 
Uplatněná pravidla: 

 Koncovky podstatných jmen: Filipovi (r. Mž – 3.p. pánovi),  Rozvalinami (r. Ž – 7.p. ženami), 

krysy (r. Ž – 1.p. ženy),  Adamovi (r. Mž – 3.p. pánovi), tátovi (r. Mž – 3.p. pánovi),   

 Koncovky přídavných jmen: Petrovi (P – 1.p. matčini sourozenci),  Radkovy (P – 4.p. matčiny  

 přátele),  Lustigovy  (P – 1.p. matčiny povídky),  Pavlovy (P – 1.p. matčiny vzpomínky),  

 Vojtovy (P – 4.p. matčiny bratrance), Jakubovy (P – 4.p. matčiny rodiče), Ortenovy (P –  4.p.  

                matčiny verše), Jirkovy (P – 4.p. matčiny přátele), Andersenovy, Hrubínovy (P –  4.p. matčiny    

                pohádky), Svěrákovy (P –  4.p. matčiny texty), Remarkovy (P –  4.p. matčiny kamarády),  
 Snicketovi (P – 1.p. matčini Sourozenci),  Baudleairovi (P – 1.p. matčini sourozenci),   

 Zájmena: mi (já – 3.p.) 

 Shoda Př s Po:  
proháněli/y (několikanásobný Po = krysy – r.Ž + potkani – r.Mž . Protože je v Po aspoň 1 člen   

                       rodu Mž, pak je v Po –i. Vzhledem k tomu, že Př předchází několikanásobnému  

                                     Po, můžeme se řídit 1. členem Po a tím jsou „krysy“ r.Ž – pak v Př –y)  ),  

potkali jsme (Po = my všichni)  

Oblíbili jsme si (Po = my všichni) 

adoptovali (Po = ti rodiče) 

představili (Po = oni) 

zalíbili se (Po = Mž - Sourozenci) 

 Není ve vyjmenovaných slovech: velmi  
 



! POZOR – CHYBA V UČEBNICI: CHYBĚJÍCÍ ČÁRKA  

Máš radši Andersenovy, nebo Hrubínovy pohádky? 

 

= vylučovací poměr mezi několikanásobným přívlastkem (buď máš radši ty, nebo ty) 

 

 

 

ŘEŠENÍ S VYSVĚTLENÍM – rozbor souvětí 

Vysvětlivky:  

a) Zde: Př tučně a podtrženy rovnou čarou   vy v sešitě:  vlnovkou 

b) Zde: Spojovací výrazy tučně a barevně   vy v sešitě:  vlnovkou 

c) Zde: chybí čárou vyjádřena závislost 2.VV a 3.VV na 1.H vy v sešitě: máte vyjádřenu závislost čarami mezi  1.H a  

                           2.VV + mezi 1.H a 3.VV 

 

1.H        2.V          3.V  

Podle předpovědi se splnilo, že vítr neustával, dokonce stále sílil.  

 

 

      

(poměr stupňovací)       

Že                dokonce   

      VV podmětná                       VV podmětná 

Kdo, co se podle předpovědi splnilo?  … že vítr neustával, dokonce stále sílil 

 

Souvětí má pouze 1 VH – jde o SOUVĚTÍ PODŘADNÉ 

 

1.H 

 

3.V 2.V 


