
ČESKÝ JAZYK

1. Podstatná jména rodu středního – doplň koncovky:

Praha je město s mnoha divadl _ . Nad údol _ m kroužil orel. Mezi oběma 

královstv _ m _ byl uzavřen  mír. Zpěvaví ptáci hnízdí také v různých křov _ ch mezi

pol _ . Auto jelo s tlumenými světl _ . Je třeba se dobře seznámit s pravopisnými 

pravidl _ . Zdrav _ máme jen jedno. Na dvoře zobala zrní kvočna s kuř ______ . 

Mezi letadl _ stál také vrtulník. Krásné počas _ vydrželo i v ponděl _ . Děti cvičily se

švihadl _ . Chodby zametáme košť _____ . Hous _____ mávala křídl _ . Loďka byla 

poháněna dvěma vesl _ . Polab _  je nížina kolem řeky Labe. Na úrodných pol ____

zraje obil _ . Kouzelník nás překvapil novými kouzl _ . Babička šla se svými

vnouč _____ do parku. Mravenci se dorozumívají tykadl _ . 

2. Zařaď podstatná jména rodu ženského ke vzorům:

příroda, myš, ulice, kůra, směs, postel, řeč, bohyně, láhev, koroptev, chvíle, omáčka, 

mast, báseň, veverka, Země, stráň, otep, závěj, stuha, ovce, bledule, sůl, kaluž, tabule

maska, radost, tráva, větev, bytost, mrkev, slepice, rodina, skříň, pomoc, kůže, cibule,

mapa, obuv

ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST



3. Podívej se do tabulky nebo do učebnice str. 80 cv. 2 na skloňování vzoru žena.

    Vzor žena je vzor TVRDÝ. V koncovkách se píše tvrdé y. 

    POZOR! V 7. p. č. mn. se píše koncovka – ami ženami směkkým i

    Vyskloňuj podle vzoru žena jedno z následujících slov: škola, sova, lampa

    Barevně zvýrazni koncovky.

Číslo jednotné Číslo množné

1.p. 1.p.

2.p. 2.p.

3.p. 3.p.

4.p. 4.p.

5.p. 5.p.

6.p. (o) 6.p. (o)

7.p. 7.p. 

4. U podstatných jmen urči rod, číslo, pád a vzor:

rod číslo pád vzor

v křoví

 jedeme auty

na tabuli

pro kamarádky

do školy

za okny

hodně soli

po Labi

na skříních

hříbátko!

z ulice

mezi židlemi


