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                                         PODSTATNÁ JMÉNA  
          
1.  Podtrhni v textu podstatná jména čísla množného a převeď je do čísla   
      jednotného. 
Prase divoké patří mezi všežravce a sežere opravdu skoro všechno: kořínky, 
bukvice a jiné plody, houby, hmyz, larvy, myši, krtky, leklé ryby, mláďata ptáků  
i uhynulá zvířata. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
2.  Zařaď všechna podstatná jména z textu ke správným rodům. 
 
              rod                                            rod                                           rod 
          MUŽSKÝ                                    ŽENSKÝ                                   STŘEDNÍ 
 
_________________          ___________________        __________________ 

_________________          ___________________        __________________ 

_________________          ___________________        __________________ 

_________________          ___________________        __________________ 

_________________          ___________________        __________________ 

_________________          ___________________        __________________ 

 

3. Rozděl tato slova do tří skupin:  

    hodinky, uhlí, umyvadla, obyvatelstvo, trička, lavice, křoví, nohy,  
    nůžky, hmyz, kalhoty, stavení, ptactvo, dobytek, dveře, ropa, šaty  
 
 

Tvary pouze v čísle jednotném: 

__________________________________________________________________________ 

Tvary pouze v čísle množném: 

__________________________________________________________________________ 

Tvary v čísle jednotném i množném: 

__________________________________________________________________________ 

 

Nezapomeň      
si ukázat 
ten, ta, to! 



4.  Najdi chybu a oprav 

Kuřata – číslo množné, rod ženský  __________________________________ 

Les – číslo množné, rod mužský _____________________________________ 

Nástěnka – číslo jednotné, rod ženský _______________________________ 

Děvče – číslo jednotné, rod ženský __________________________________ 

Sešity – číslo množné, rod střední ___________________________________ 

Ozdoby – číslo jednotné, rod mužský ________________________________ 

 

5.  Ptej se pádovými otázkami a skloňuj slova: 

     pádové otázky čtenář kniha 

1. pád    

2. pád    

3. pád    

4. pád    

5. pád    

6. pád    

7. pád    

 

6.  Urči pád podstatných jmen. 

malovat  barvami -                                        dám do batohu -       

výkres na nástěnce -                                     nevidí na tabuli -  

pane učiteli -                                                  přišel nový žák -  

houska se šunkou -                                       odchází z šatny -  

řekl spolužákovi -                                          nemá pravítko -   

výklad o lese -                                                sedí v lavici -         

obalit sešit -                                                   přišel ke stolu -  

sešit přírodovědy  -                                      mezi židlemi –  

 



                                         PODSTATNÁ JMÉNA  
          
1.  Podtrhni v textu podstatná jména čísla množného a převeď je do čísla  
     jednotného. 
Prase divoké patří mezi všežravce a sežere opravdu skoro všechno: kořínky, 
bukvice a jiné plody, houby, hmyz, larvy, myši, krtky, leklé ryby, mláďata ptáků i 
uhynulá zvířata. 
 
všežravci – všežravec, kořínky – kořínek, bukvice – bukvice, plody – plod, houby 

– houba, larvy – larva, myši – myš, krtci – krtek, ryby – ryba, mláďata – mládě, 

ptáci – pták, zvířata - zvíře 

 
2.  Zařaď všechna podstatná jména z textu ke správným rodům. 
 
              rod                                            rod                                           rod 
          MUŽSKÝ                                    ŽENSKÝ                                   STŘEDNÍ 
 
         všežravec                                 bukvice                                       prase 

         kořínek                                     houba                                          zvíře 

         plod                                           larva                                           mládě 

         krtek                                          myš        

         pták                                           ryba 

 

3. Rozděl tato slova do tří skupin:  

    hodinky, uhlí, umyvadla, obyvatelstvo, trička, lavice, křoví, nohy,  
    nůžky, hmyz, kalhoty, stavení, ptactvo, dobytek, dveře, ropa, šaty,  
 
 

Tvary pouze v čísle jednotném: 

uhlí, obyvatelstvo, ptactvo, dobytek, ropa, hmyz 

Tvary pouze v čísle množném: 

hodinky, nůžky, kalhoty, dveře, šaty 

Tvary v čísle jednotném i množném: 

umyvadla, trička, lavice, křoví, nohy, stavení 

Nezapomeň      
si ukázat 
ten, ta, to! 



4.  Najdi chybu a oprav 

Kuřata – číslo množné, rod ženský           rod střední 

Les – číslo množné, rod mužský                číslo jednotné 

Nástěnka – číslo jednotné, rod ženský  

Děvče – číslo jednotné, rod ženský          rod střední 

Sešity – číslo množné, rod střední            rod mužský 

Ozdoby – číslo jednotné, rod mužský      číslo množné, rod ženský 

 

5.  Ptej se pádovými otázkami a skloňuj slova: 

     pádové otázky čtenář kniha 

1. pád Kdo? Co? čtenář kniha 

2. pád Koho? Čeho? čtenáře knihy 

3. pád Komu? Čemu? čtenáři knize 

4. pád Koho? Co? čtenáře knihu 

5. pád Oslovujeme, voláme čtenáři kniho 

6. pád Kom? Čem? čtenáři knize 

7. pád Kým? Čím? čtenářem knihou 

 

 

6.  Urči pád podstatných jmen. 

malovat  barvami – 7. pád                                    dám do batohu – 2. pád       

výkres na nástěnce – 6. pád                                 nevidí na tabuli – 4. pád 

pane učiteli – 5. pád                                               přišel nový žák – 1. pád 

houska se šunkou – 7. pád                                    odchází z šatny – 2. pád 

řekl spolužákovi – 3. pád                                       nemá pravítko – 4. pád   

výklad o lese – 6. pád                                             sedí v lavici – 6. pád        

obalit sešit – 4. pád                                                 přišel ke stolu – 3. pád 

sešit přírodovědy  -  2. pád                                    mezi židlemi – 7. pád  
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