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Anotace:
Žáci si opakují a upevňují učivo v rodě mužském, ženském a středním ( určování vzorů podstatných
jmen, doplňování tvarů v zadaném pádě, čísle, rodě a vzoru). Cvičení 5 je připraveno pro žáky
zábavnou formou.

Podstatná jména rodu středního, ženského a mužského :

jméno:

1)Doplň u podstatných jmen správný rod a vzor:
březen -

fotograf -

štětec -

čepice-

klec -

višeň -

obrazovka -

vosk -

spolupráce -

tulipán -

milionář -

řeč -

říkadlo -

letiště -

dítě -

2)Doplň slovní spojení:
na obou pískovišt___, předpověď počas___, oprava obuv___, srna se srnč___, nad vrchol___
hor, o našich učitel___, nad korunam___ stromů, se známými spisovatel___, místnost se
zrcadl___, zaplatil peněz___, velké dobrodružstv___, s těžkými zavazadl___, k vysněným
cíl___, kompot s jahodam___, nepatrné pohyb___, s prázdnými pytl___, v naplněných
lahv___, z nedaleké Příbram___, s pevnou vůl___, nad námi krouží jestřáb___

3)Napiš podstatné jméno podle zadání:
7.p., č.mn., r.stř., vzor město 4.p., č.mn., r.m., vzor pán

-

7.p., č.mn., r.ž., vzor žena 2.p., č.j.,

r.stř., vzor kuře -

4)Urči u podstatných jmen pád, číslo, rod a vzor:
s přítelem u ohniště

-

v pasti

-

proti domu -

5)Ve slovech(v 1.p.) jsou přeházena písmena, napiš je ve správném pořadí a
doplň i/y:
prozva__ ……………………....

přílosv __ ………………………….

lská

sloso __ ………………………….

__ ……………………….

Správné řešení:

Podstatná jména rodu středního, ženského a mužského :

1)Doplň u podstatných jmen správný rod a vzor:
březen -

r.m.než., hrad

fotograf - r.m.živ., pán

štětec - r.m.než., stroj

čepice-

r.ž., růže

klec -

r.ž., píseň

višeň -

obrazovka - r.ž., žena

vosk -

r.m.než., hrad

spolupráce - r.ž., růže

tulipán -

r.m.než., hrad

milionář - r.m.živ.,muž

řeč -

r.ž., kost

říkadlo -

r.stř., město

letiště -

dítě -

r.stř., kuře

r.stř.,moře

r.ž., píseň

2)Doplň slovní spojení:
na obou pískovištích, předpověď počasí, oprava obuvi, srna se srnčaty (-etem), nad vrcholy
hor, o našich učitelích, nad korunami stromů, se známými spisovateli, místnost se zrcadly,
zaplatil penězi, velké dobrodružství, s těžkými zavazadly, k vysněným cílům, kompot
s jahodami, nepatrné pohyby, s prázdnými pytli, v naplněných lahvích, z nedaleké Příbrami,
s pevnou vůlí, nad námi krouží jestřábi

3)Napiš podstatné jméno podle zadání:
7.p., č.mn., r.stř., vzor město - např.: vesly
4.p., č.mn., r.m., vzor pán

-

jestřáby

7.p., č.mn., r.ž., vzor žena -

nástěnkami

2.p., č.j.,

hříběte

r.stř., vzor kuře -

4)Urči u podstatných jmen pád, číslo, rod a vzor:
s přítelem -

7.p., č.j., r.m.živ., vzor muž

u ohniště

-

2.p., č.j., r.stř., vzor moře

v pasti

-

6.p., č.j., r.ž., vzor kost

proti domu -

3.p., č.j., r.m.než., vzor hrad

5)Ve slovech(v 1.p.) jsou přeházena písmena, napiš je ve správném pořadí a
doplň i/y:
prozva_y_ ……provazy……

přílosv _í_ ……přísloví……

lská

sloso _i_ ………lososi…….

_y_ ……skály……….

