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Anotace:
Žáci v tomto pracovním listě vyhledávají v textu podstatná jména v rodě ženském, zařazují je ke správným vzorům,
doplňují pravopis podstatných jmen a tvoří správné tvary podle zadání (pádu, čísla). Zařazení ke vzorům žákům
nedělalo problém. Cvičení s doplněním pravopisu bylo obtížnější.

Podstatná jména rodu ženského:

jméno:

1)Označ barevně podstatná jména rodu ženského:
učitel, stuha, vlast, hokejista, hokejka, nadání, modřín, hlediště, Petra, kružítka,
mýdlo, abeceda, kolečko, papír, čmelák, plachetnice, rameno, známka, nápis
2)Přiřaď podstatná jména r.ž. ke správným vzorům:
konvice, labuť, neděle, sobota, radost, hvězda, lvice, skříň, žákyně, sousedka,
pekařka, mrkev, flétna, cibule, pomoc, obuv
žena

růže

píseň

kost

3)Doplň správně i,í/y,ý:
V dálce uviděl skál_. Přines dvě otep_ slám_. Počkej chvíl_. Včelk_ odlétly. Řekl to jen tak
mezi řeč_. Ve step_ jsme uviděli žiraf_. Máš připraveno dost sol_? Když se vracíme ze škol_,
těšíme se na chvíl_ odpočinku a zábav_. Vítr a vln_ burácely na hráz_. Hus_ mají nohy
s plovacími blánam_. Ze tm_ se vynořily tři postav_.
4)Doplň podst.j. v zadaném pádě :
broskev(6.p.,mn.č.) -

květina(7.p.,mn.č.)-

vesnice(7.p.,č.j.)-

tabule(3.p.,mn.č.)-

Ostrava(2.p.,j.č.)-

koroptev(6.p.,j.č.)-

úloha(4.p.,j.č.)-

řeč(6.p.,j.č.)-

5)Jaké vzory r.ž. jsou tvrdé a jaké měkké? ………………………………………………………….

Správné řešení:
Podstatná jména rodu ženského:
1)Podstatná jména rodu ženského vypsaná z textu:
stuha, vlast, hokejka, Petra, abeceda, plachetnice, známka
2)Přiřaď podstatná jména r.ž. ke správným vzorům:
konvice, labuť, neděle, sobota, radost, hvězda, lvice, skříň, žákyně, sousedka,
pekařka, mrkev, flétna, cibule, pomoc, obuv
žena

růže

píseň

kost

sobota

konvice

labuť

radost

hvězda

neděle

skříň

pomoc

sousedka

lvice

mrkev

obuv

pekařka

žákyně

flétna

cibule

3)Doplň správně i,í/y,ý:
V dálce uviděl skály. Přines dvě otepi slámy. Počkej chvíli. Včelky odlétly. Řekl to jen tak
mezi řečí. Ve stepi jsme uviděli žirafy. Máš připraveno dost soli? Když se vracíme ze školy,
těšíme se na chvíli odpočinku a zábavy. Vítr a vlny burácely na hrázi. Husy mají nohy
s plovacími blánami. Ze tmy se vynořily tři postavy.
4)Doplň podst.j. v zadaném pádě :
broskev(6.p.,mn.č.) -

o broskvích

květina(7.p.,mn.č.)-

květinami

vesnice(7.p.,č.j.)-

s vesnicí

tabule(3.p.,mn.č.)-

tabulím

Ostrava(2.p.,j.č.)-

Ostravy

koroptev(6.p.,j.č.)-

o koroptvi

úloha(4.p.,j.č.)-

úlohu

řeč(6.p.,j.č.)-

o řeči

5)Jaké vzory r.ž. jsou tvrdé a jaké měkké? tvrdý vzor - žena , měkké – růže, píseň, kost

