
PSANÍ TVARÚ PODSTATNÝCH JMEN

1. a) Doplň i/í, y/ý:

Hrajeme si se slov—. Na pol_ roste obi1_. Racek mával křídl_. Zapisujeme

písmen_. a čísl_. Řeka teče V údol_. Písek pod kol_ brzdil pohyb. Musíš zabrat

oběma ves1__. Mám čisté svědom_. Koupíme soupravu se dvěma křesl_. Seznam se

s pravid1__ pravopisu. Drž se pevně zábrad1__. V zámku byl sál se zrcadl-

a v podzem_ dlouhé chodby. Dívky cvičily se švihadl_. Mezi pol_ rostou šípkové

keře. Šla s oběma zavazad1_. Pluli jsme po Lab—.Dlouho vybírala dárek mezi voňavými

mýd1_. Na louce se pásli koně s hřrbat_.
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b)

b)
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Vypišpodstatná jména středního rodu a určí jejich vzor:

slovo n1ěsto

a) Doplň i/y, í/ý:

Znáš houb_ , které rostou mezi břízam__ & borovicem_?

Kvetoucílíp_ vydávají příjemnou vůn_. Na hráz_ bylo veselo. I v našem podneb—

mohou být kruté zim—. Veverka zmizela ve větv_ch. Spadl ze skal—. Měj pevnou

vůl—. Přijedeš v neděl—? Užiješ si hodně zábav—. Obydlí u řeky mohou být ohrožená

záplavam_. Mám knihu s pěknými ilustracem_. Byli u nás minulou neděl—.

S radost_ ti pomohu. Prosím o vodu bez šťáv—. Rádi jíme ryb , maminka je smaží na

pánv_.
Vypiš podstatnájména ženského rodu, do kterých bylo třeba doplnit koncovku, a určíjejich vzor:

houba žena



Doplň písmeno na konci podstatnéhojména a napiš tvar 2. pádu.

silnýmu—

měsíc listopa—

bHý sní—

ostrý nů—

chutný chlé—

můj kamará—

bystrý detekti—

pevný řetě—

Dej do množného čísla.

Jezevčíkmá křivé nožky. Chrt je velmi hubenýpes. Bernardýn

má vynikající čich. Foxteriér je povahou lovec. Knírač má

hranatou hlavu. Boxer je pes obranář, nikoho se nebojí.

Buldočekmá stále dobrou náladu. Pudl má jemnou srst.
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b)

b)
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Doplň vynechaná písmena.

Býložravc_ — například králíc_ — hraboš—, hlemýžd_ a některý hmyz, požírají

list_ rostlin. Jiní malí save—, ptác_ nebo hmyz se živíplod_ a semen_. Jestřáb_

loví hýl_, někdy také chroust__.

Mezi rasam__ ps__ můžemevidět veliké rozdíl—. Ps_ se liší tvar_ těla, velikost—

i povahou.Ps- dovedou být věrnými přátel_ a pomocnlky.

Pstruz_ a losos__ žijí V čistých vodách. Chlapec se díval na holub—. Sokol__ jsou

u nás vzácní ptáci. V parcích vidíme páv__. Motýl_ se vznášeli nad květinam_.

Názvy ptáků vypiš, dej je do I . pádu množneho čísla.

Vrabec je dnes již ve městě vzácný. Vytlačil ho holub. U řeky vidíme racka. Čáp se živí

žábami. Orel a sokol patří mezi dravce. Páva můžemevidět v Zámeckém parku. Supa u nás

v přírodě vůbec neuvidíme.

a) Doplň vynechaná písmena.

Sotva začalo sv_tat, dali se kos_ do zp_vu.M_slivec zahvízdal na ps__. Ps_ se

ro_štěkali a hnali se k svému pánov_. Polní cestou se v_dali na c_chůzku do

nedalekého lesa. Na topolech se hašteřili vrabc_, v pol_ kličkoval zajíc. Z lesa je

sl_šet dunivě zvuk—. To dřevař_ kácejí strom_. V houšt_ objevilm_slivec úkryt

bažanta. Z korun strom__ se oz_vají datl__. Na v_sokém stromě uviděl m._slivec

dva čáp—. To bylo pro něho překvapen—.

Vyhledej v textu a napiš v l . páděj. č. podstatná jména mužského rodu neživotne'ho:



c) Vyhledej V textu a napiš v ]. páděj. č. podstatnájména mužského rodu životného:

8. a) Doplň.

Naše rodina miluje houb_.V 501— iv octě jsou v_tečné.A nemusí to být jen hřib_ nebo

r_zce, dobré jsou i p_stovanéhlív_. Pokrm_ z hu_ mohou být velmi pestré. Dají se

v_bomě zkomb_novat i s rybam_. Co třeba dušení pstruz_ se žampiony? Vložíme je do
mís—, poklademe malýmidíl_ másla, cibul_, pol—jeme bílým vínem.A nezapomeneme
na trochu šťáv_ z citronu a příslušnou dávku sol—. Pak dáme ryb_ dusit do troub_ nebo

je dusíme na pánv_. Podáváme s přílohou. Staneme se tak v_hledávanými hostitel—.
b) Vypiš 8podstatnýchjmen ženskeho rodu, kterápatří ke vzoru žena:

c) Vypišpodstatnéjméno ženského rodu, kterépatříke vzoru růže:

d) Vypišpodstatnéjméno ženského rodu, kterépatříke vzoru píseň:
e) Vypišpodstatnéjméno ženského rodu, kterépatří ke vzoru kost:

f) Vypišpodstatná jména mužského rodu neživotneho:

g) Vypišpodstatná jména mužského rodu životného:

h) Vypišpodstatnéjméno středního rodu:

9. Doplň vynechaná písmena a do závorky napiš číslo pádu.

Na v_stavě jsme si prohlíželi obraz_ (_) malované temperam_ (\)V údol_ houkaly sov_ (_) Bolest hlav— (R) je nepříjemná. Auta
projížděla horskými tunel_ (—). Vítr ohýbal vrchol_ (%) stromů.
Vítěz_ (*) byli odměněni cenam_ (á). Ve vaně se objevily stop—

(*) rz_ (\) Dobrodruz_ (—) se v džungl_ (\) nebáli.
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10.

b)

11.

b)
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K ob_du máme maso s těstovinam_ (__) a mrkv_ (—). S výstavou

bylo mnoho starost_ (—).

a) Doplň vynechaná písmena.

Vrtulníky na v_letě

Letí le_ce jako Vážky, Pak se snesou na palouku,

přenesou se přes překá_ky. ř1kají si: „Tymůj brouku!“

Letí spolu na v_let, Kdy_ se k sob__ přitulí,

sláva, nazdar, krásný let. vrtí přitom vrtul_. (] . Žáček)

Vypišpodstatná jména mužskeho rodu neživotného v ]. páděmnožného čísla:

Všechna se skloňují podle vzoru:

Vypišpodstatná jména ženského rodu v ]. pádějednotného čísla. Ke každému připiš vzor:

a) Doplň vynechaná písmena.

t, nýbrž i jiný kořen. Vy,Učinil jsem ob_vz každá b_linamá nejen jiný l_st a kv
kdo se nepatláte v p_dě, nemáte ponětí o skrytém bohatstV_ kořen—. Jsou kořen—

kypré, dužnaté, plaz—vé, dřevnaté, hlízov_té, úporné i kře—ké, hluboké i mělce

ro_lezlé, růžové jako živé nerv , černé jako hniloba i l_sé; ř1kám Vám, po_ zem—

je to stejně bohaté jako na_ zem—. (Podle K. Čapka)

Vypišpodstatná jména mužského rodu v ]. páděmnožného čísla:

Doplň: Skloňujemeje Všechna podle vzoru

Vypišpodstatná jména ženského rodu v ] . páděmnožného čísla. Do závorky ke každému

připiš vzor.



12. &) Dop/ň vynechanápísmena.

b)

13.

b)

14.

b)

Eva má V b_tě svůj koutek, ale v pokoj_ se dvěma sestram_. Touží po pokoj _čku
s velkým zrcadlem a skříněm_ na šaty i s přihrádkam_ na prádlo a svetry. Na stěně by
v_sela kytara a obra—ky zp_vák_ a Sporto—ců. Na postel b_ si posadila
medví_ka, kterého dostala, kdy_ byla ještě malá.

Vypišpodstatná jména ženského rodu V 7. p. množného čísla:

Vypišpodstatná jména mužského rodu v 2. p. množného čísla:

a) Napiš pádové otázky kpředložkovým spojením:

dům z cihel, dříví z lesa, ze všech stran

šel s bratrem, boj s nepřítelem, hraje si se sestrou

Utvoř 3 věty spředložkovými spojeními:

a) Doplň vynechaná písmena a předložky.

Mám ráda příb_hy strašidl_. V_letěla holub—čka skály, probud_la
modrá očka spaní. Podél s_lnice je alej vzrostl—mí strom—. Záci se
těšili na v_let obl_beným učitelem. U lesa stálo auto ro_svíceným_
světl_. Jak se do lesa volá, tak se lesa oz_vá. Velký požárm_že b_t i

lesa se oz_val
malého ohýnku. Musíš si to srovnat svým sv_d0mím.
s_ček.

Podtrhni rovně Věty, kterépatřído písničky.
Podtrhni vlnovkoupň'slovzí
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