
                                                                   

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí 

 
osoba 

 
zvíře 

 
věc 

   

   

   

   

   

 

Ze slov vyber podstatná jména a zapiš do správného sloupce:  

baletka, hora, aby, kůň, lékař, skákal, město, teta, dobrý, čáp, 

hrad, četla, Alena, zpívá,  lyžař, ale, had, rychle, kohout, řeka, 

hurá, pohoří, pes 
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Rozlišujeme podstatná jména obecná a vlastní.                          

Vlastní jména píšeme s velkým písmenem.  

Doplň vhodné vlastní jméno:                                                                  

např.   paní     Alena Nováková 

   bratr 

   město 

   kočka 

   pan 

   řeka 

   vesnice 

   hora 

   opice 

   pohoří 

   prodavačka 

   papoušek 

   hrad 
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Vyhledej  vlastní jména a opiš je: 

Tomáš jede s tatínkem do Prahy. Chtějí navštívit strýce Jeníka        

a tetu Aničku. Strýc má doma užovku Žofku a psa Bertíka. 

Půjdou na procházku po městě a kolem řeky Vltavy. Pojedou 

také na výlet na hrad Karlštejn, který nechal postavit náš 

významný český král Karel IV. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Podtrhni podstatná jména: 

panenka, psát, koláč, Zuzanka, závodí, řidič, auto, pojď, 

jíte, křižovatka, ale, chlapec, Micka, křičela, Bečva, hory, 

cinká, kamarád, i, vesnice, pod, Přerov, pomalu, žirafa, 

piš, tužka 
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