
ČESKÝ JAZYK

Jméno: Datum: 18. 3. - 20. 3.

1. Podtrhni všechna podstatná jména rodu ženského a červeně zakroužkuj ta, 

která se skloňují podle vzoru žena (připomeň si, jak přiřadíme podstatné jméno k 

rodu a vzoru: rod ženský TA, vzor TA ŽENA):

obrazy, kůra, Země, vlas, Vlasta, radost, houslistka, rána, drůbež, klavíristka, ráno, 

Radka, předseda, židle, utěrka, slepice, kachny, vrba, kobylky, kabelky, sklizeň, 

školnice, na střeše, se sestrami

2. ROD ŽENSKÝ, VZOR ŽENA

Slova v závorce napiš v množném čísle a doplň pád. Pracuj s tabulkou 

skloňování vzoru žena a dbej na správné koncovky. Doplňuj podle příkladu 

první věty:

S (lasička) lasičkami 7.p. se setkáváme zřídka. Ulice je ozářena (lampa) 

________________ . V zahradě je řada (švestka) _________________ . Je tam také 

několik (meruňka) ___________________ . V lese rostou (houba) ______________.

V lese žije hodně (veverka) __________________ a (liška) ___________________ .

(Dívka) __________________ vily věnce z (květina) ___________________ . 

V (koruna) ___________________ stromů hnízdí ptáci. Celý den seděl nad (kniha)

___________________ a četl si. Trávu sekáme (sekačka) ___________________ .

3. ROD ŽENSKÝ, VZOR RŮŽE (uč. str. 84)

Přečti si v učebnici cv. 1 str. 84. Přesvědč se, že vechna modře napsaná slova 

jsou podstatná jména rodu ženského a skloňují se podle vzoru růže. Doplň podle

příkladu:

v neděli – TA neděle jako růže 

na židli - v bibli -

cibuli - prací - 

za chvíli - píli -



4. Podívej se na skloňování vzoru RŮŽE (uč. str. 84 cv. 2 nebo zalaminovaná 

tabulka). Vzor růže je VZOR MĚKKÝ, v koncovkách se píše měkké i. Vyskloňuj 

podle vzoru růže slova košile, cibule:

růže košile cibule

č.j.

1.p. růže

2.p. růže

3.p. růži

4.p. růži

5.p. růže!

6.p. (o) růži

7.p. růží

č. mn.

1.p. růže

2.p. růží (ulic)

3.p. růžím

4.p. růže

5.p. růže!

6.p. (o) růžích

7.p. růžemi !!!

5. A teď úkol z čítanky:

a) Přečti si báseň Brouci na jaře v čítance str. 110. 

b) Vypiš z básničky zástupce hmyzu:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c) Vypiš z básničky několik dvojic rýmů:

potuchu – ve vzduchu, _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

6. Máš- li možnost, procvičuj učivo on-line na počítači na stránkách:

https://www.gramar.in/cs/, https://skolakov.eu/ 

https://www.gramar.in/cs/
https://skolakov.eu/

