
                                
VZORY PODSTATNÝCH JMEN – ROD STŘEDNÍ 
 
1. Napište číslo a pád podstatných jmen. Podtrhněte ta slova, která se  

    skloňují podle vzoru město. 

bez kol - _____________  na poli -  ______________ 

bez vědra -  _____________  o štěněti -  ______________ 

s vesly -  _____________  s dítětem -  ______________ 

 

2. Vyškrtněte slova, která se skloňují podle vzoru moře. Vymyslete věty s  

    použitím zbývajících slov. 

Slunce, nástupiště, hřiště, Labe, ohniště, vejce, jeviště, ráno, lvíče, schodiště, 

kůzle, švihadlo, koště, léto. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Tvořte podstatná jména (názvy činností). Určete vzor. 

malovat -  ____________ ____________ 

lepit -  ____________ ____________ 

dělit -  ____________ ____________ 

plavat -  ____________ ____________ 

měřit -  ____________ ____________ 

mluvit -  ____________ ____________ 

 

4. Napište v 7. pádě množného čísla. 

slovo   _____________    laso   _____________ 

šídlo   _____________   číslo  _____________ 

chodidlo  _____________    švihadlo _____________ 

 

 

 



5. Doplňte správný tvar slova. 

Na (nebe) ___________ svítí hvězdy. Na (srdce) _____________ z perníku byl 

nápis. Auta parkují na dvou (parkoviště) _______________ . Na dětských 

(hřiště) ____________ je veselo. Zemědělci obhospodařují půdu na svých (pole) 

____________ . Po (Labe) ____________ plují lodě. Vymysli větu se čtyřmi 

(citoslovce) ________________ . 

 

6. Napište v 6. pádě čísla jednotného a v 6. pádě čísla množného. 

období  _____________  obydlí  _____________ 

přísloví  _____________  údolí   _____________ 

 

7. Napište podstatná jména ve správném tvaru. Do závorky uveďte vzor  

   v příslušném pádě. 

V (pole) _______________ ( _____________ ), za (letadla) ______________  

( __________ ), pod (chodidla) _____________ ( _____________ ), obchod  

s (obilí) ____________ ( ___________ ), pracuje se (struhadlo) ____________ 

( ____________ ), mává (křídla) _____________ ( _____________ ), kvočna  

s ( kuřata) ___________ ( _____________ ). 

 

8. Doplňte i, í / y, ý. 

V matematice počítáme s čísl __ . Obil __ se pěstuje na pol__. Měříme 

měřidl__. Nejúrodnější území Čech je Polab__. Naše země má velké nerostné  

bohatstv__. Brouci jsou vybavení tykadl__. Podle podneb__ rozlišujeme pět 

zemských pásů. Vodu v podpalub__ odčerpali čerpadl __. Nízkým stromům 

říkáme křov__ . 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ:  

1. Napište číslo a pád podstatných jmen. Podtrhněte ta slova, která se  

    skloňují podle vzoru město. 

bez kol - 2. , mn. č.  na poli -  6. , j. č. 

bez vědra -  2. , j. č.  o štěněti -  6. , j. č. 

s vesly -  7. , mn. č.  s dítětem -  7. , j. č. 

 

2. Vyškrtněte slova, která se skloňují podle vzoru moře. Vymyslete věty s  

    použitím zbývajících slov. 

(Slunce), (nástupiště), (hřiště), (Labe), (ohniště), (vejce), (jeviště), ráno, lvíče, 

(schodiště), kůzle, švihadlo, koště, léto. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Tvořte podstatná jména (názvy činností). Určete vzor. 

malovat -  malování - stavení 

lepit -  lepení - stavení 

dělit -  dělení - stavení 

plavat -  plavání - stavení 

měřit -  měření - stavení 

mluvit -  mluvení - stavení 

 

4. Napište v 7. pádě množného čísla. 

slovo   slovy    laso   lasy 

šídlo   šídly   číslo  čísly 

chodidlo  chodidly  švihadlo švihadly 

 

 

 

5. Doplňte správný tvar slova. 



Na (nebe) nebi svítí hvězdy. Na (srdce)  srdci  z perníku byl nápis. Auta parkují 

na dvou (parkoviště) parkovištích . Na dětských (hřiště) hřištích je veselo. 

Zemědělci obhospodařují půdu na svých (pole) polích . Po (Labe) Labi plují 

lodě. Vymysli větu se čtyřmi (citoslovce) citoslovci . 

 

6. Napište v 6. pádě čísla jednotného a v 6. pádě čísla množného. 

období  období, obdobích  obydlí  obydlí, obydlích 

přísloví  přísloví, příslovích  údolí   údolí, údolích 

 

7. Napište podstatná jména ve správném tvaru. Do závorky uveďte vzor  

   v příslušném pádě. 

V (pole) poli  ( moři ), za (letadla) letadly ( městy ), pod (chodidla) chodidly       

( městy ), obchod s (obilí) obilím ( stavením ), pracuje se (struhadlo) struhadly 

( městy ), mává (křídla) křídly ( městy ), kvočna s ( kuřata) kuřaty                       

( kuřaty ). 

 

8. Doplňte i, í / y, ý. 

V matematice počítáme s čísly . Obilí se pěstuje na poli. Měříme měřidly. 

Nejúrodnější území Čech je Polabí. Naše země má velké nerostné  

bohatství. Brouci jsou vybavení tykadly. Podle podnebí rozlišujeme pět 

zemských pásů. Vodu v podpalubí odčerpali čerpadly. Nízkým stromům říkáme 

křoví . 

 

 


