
1. Na prázdné řádky doplňte vhodné podstatné jméno, které začíná na určené písmeno. 

V druhé větě dejte pozor na shodu podmětu s přísudkem. 

P_________________ se ztratily k_________________. 

V k_________________ jsem našel p_________________. 

U R_________________ je krásně. Pod s_______________ je t_______________. 

2. Ze sloves a přídavných jmen vytvoř příbuzná podstatná jména. 

zkoušet - _________________  milovat - _________________ 

mléčný - _________________  lhát - _________________ 

nakupovat - _________________  líný - _________________ 

zrychlovat - _________________  vyhrát - _________________ 

3. Utvoř podstatná jména podle daného rodu a vzorce. X je souhláska, O samohláska. 

rod střední - XOXO - ______________ rod mužský životný - XXOX - ________________ 

rod ženský - XOX - ________________ rod mužský neživotný - XOXOX - ________________ 

4. Nad zvýrazněná podstatná jména dopiš pomocí číslice jejich pád. Pokud si nejsi jistý, 

nahraď podstatné jméno slovem PEPA. Kdo pracuje na PC, může napsat číslo pádu za 

slovo. 

Každý večer usínám s knihou. Zloději ukradli pět knih. Rád čtu nové knihy. Nad městem se 

vznáší mlžný opar. Povídku o městě jsem nečetl. K městu vede dlouhá cesta. Ó město, tebe 

zbožňuji. Kniha o historii je má oblíbená. Do knihy nesmíš kreslit. Bez knih si nedovedu 

představit život. Můj kamarád je fajn. Neříkej to kamarádům. Je Karel tvým kamarádem? 

Jdu za kamarády. Mám radost. Nad lesem. V ohni. Do lesa. Hlava plná myšlenek. 

5. Napiš věty, kde budou určená podstatná jména v daném čísle (jednotném nebo 

množném). Tvar slova nesmíš změnit. 

srdce (č. j.) - _____________________________________________________ 

srdce (č. mn.) - ___________________________________________________ 

vrány (č. j.) - _____________________________________________________ 

vrány (č. mn.) - ______________________________________________________ 

 



6. Rozepiš následující podstatná jména do tabulky podle rodu. 

soudci, změny, kufry, děvčata, hrůzy, rodiče, obilí, konce, koně, rozum, čísla, končetiny, města, boky, 

koncovky, vládce 

rod střední rod ženský rod mužský životný rod mužský neživotný 

    

    
    

    

    
 

7. Doplň chybějící údaje: 

 Pád – 1, … 7 Číslo – J,MN Rod – MŽ, MN, Ž, S Vzor 

mít smůlu     
přát tátovi     

na kopcích     
Ahoj, Lucie!     

kresli štětcem     

ztratil přítele     
 

8. Všechna podstatná jména z následujícího přísloví napiš do tabulky a urči požadované. 

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčou. 

podst. jméno pád číslo – J, MN 
rod – S, Ž, MŽ, 

MN 
vzor 

     
     
     

     
     
     

 

9. Přísloví z předchozího cvičení zkus vlastními slovy vysvětlit: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


