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Anotace:
Žáci v tomto pracovním listě vyhledávají v textu podstatná jména v rodě středním, zařazují je ke
správným vzorům, doplňují pravo
pravopis podstatným jmen, tvoří správné tvary podle zadání (pádu, čísla)
a umí opravit chyby v textu. Zařazení ke vzorům žáků
žákům nedělalo problém.
lém. Cvičení s doplněním
pravopisu byla obtížnější.

Podstatná jména rodu středního:

jméno:

1)Označ v textu podstatná jména rodu středního oranžově:
večeře, lékaři, setkání, ovoce, mince, děvče, učitel, ptactvo, borovice, staveniště, chlapci,
pololetí, kniha, jaro, pozdrav, rýže, poupě, nebezpečí, odpověď, vyučování

2)Přiřaď podstatná jména rodu středního správně ke vzorům:
zelí, batole, smetiště,koření,pracoviště, pexeso, rajče, přízemí, poledne, domino, tele,
struhadlo, potěšení, laso, schodiště, house
město

moře

kuře

stavení

3)Doplň správně i/í nebo y/ý:
Přátelstv_ je pro mě důležité. Šetříme dobrými slov_. Petr si hraje nejraději s letadl_. Na pol_
žijí zajíci. Udělal to bez našeho vědom_. Mám nové brýle s tmavými skl_. Sportovec zabíral
oběma vesl_.

4)Najdi chyby a zakroužkuj je:
chobotnice s dlouhými chapadli, hvězdy na neby, s velkými čísli, s voňavými mýdly, na novém
sídlišty, věty se slovesy

5)Doplň ve správném pádě:
umyté nádob__, klisna s jedním hříb____, uviděl nová parkoviš___, o domácích zvíř____,
včelař se svými včelstv_, čerstvému ovoc_, hrad ze 14.stolet_, řídíme se daným pravidl__

6)Doplň správné tvary:
mraveniště (3.p.,j.č.) -

kachna (6.p., mn.č.) -

klíště (2.p., mn.č. )

-

loviště ( 7.p., mn.č.) -

vítězství ( 7.p., j.č.)

-

citoslovce ( 6.p., mn.č.) -

Správné řešení:
Podstatná jména rodu středního:
1) Podstatná jména rodu středního vypsaná z textu:
setkání, ovoce, děvče, ptactvo, staveniště, pololetí, jaro, poupě, nebezpečí, vyučování

2)Přiřaď podstatná jména rodu středního správně ke vzorům:
zelí, batole, smetiště,koření,pracoviště, pexeso, rajče, přízemí, poledne, domino, tele,
struhadlo, potěšení, laso, schodiště, house
město

moře

kuře

stavení

pexeso

smetiště

batole

zelí

domino

pracoviště

rajče

koření

struhadlo

poledne

tele

přízemí

laso

schodiště

house

potěšení

3)Doplň správně i/í nebo y/ý:
Přátelství je pro mě důležité. Šetříme dobrými slovy. Petr si hraje nejraději s letadly. Na poli
žijí zajíci. Udělal to bez našeho vědomí. Mám nové brýle s tmavými skly. Sportovec zabíral
oběma vesly.

4)Najdi chyby a zakroužkuj je:
chobotnice s dlouhými chapadly, hvězdy na nebi, s velkými čísly, s voňavými mýdly, na
novém sídlišti, věty se slovesy

5)Doplň ve správném pádě:
umyté nádobí, klisna s jedním hříbětem,uviděl nová parkoviště, o domácích zvířatech, včelař
se svými včelstvy, čerstvému ovoci, hrad ze 14.století, řídíme se daným pravidlem

6)Doplň správné tvary:
mraveniště (3.p.,j.č.) - mraveništi

kachna (6.p., mn.č.) - kachnách

klíště (2.p., mn.č. )

- klíšťat

loviště ( 7.p., mn.č.) - lovišti

vítězství ( 7.p., j.č.)

- vítězstvím

citoslovce ( 6.p., mn.č.) - citoslovcích

