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RODU STŘEDNÍHO 

TO 



Skupiny podstatných jmen patřící    

ke stejnému rodu se skloňují    

    stejně nebo téměř stejně 

 

 

 

 

  

vzor 

skloňují 

Z každé skupiny slov bylo vybrané  

  1 slovo, které se nazývá 

Říkáme, že ostatní jména se  

podle tohoto vzoru 



MĚSTO 

KUŘE 

MOŘE 

STAVENÍ 



 

 Podle vzoru MĚSTO se skloňují    

podstatná jména rodu středního 

zakončená v 1. pádu na - o 

pravítko okno umyvadlo 



 

 Podle vzoru STAVENÍ se skloňují    

podstatná jména rodu středního 

zakončená v 1. pádu na - í 

uhlí koření skákání 



 

 Podle vzoru MOŘE se skloňují    

podstatná jména rodu středního 

zakončená v 1. pádu i ve 2. pádu 

                                na  - e (ě) 

srdce hřiště nebe 



 

 Podle vzoru KUŘE se skloňují    

podstatná jména rodu středního 

zakončená v 1. pádu na 

                  ve 2. pádu na  

- e (ě) 

batole 

batolete štěně 

štěněte 
koště 

koštěte 

- ete (ěte) 



vzory MĚSTO MOŘE KUŘE STAVENÍ 

1. pád - o - e (ě) - í 

2. pád 
- e - ete  

- ěte 



údolí    kotě    ovoce    jmelí    slovo 

divadlo   pole   zvíře   poledne   dítě 

křeslo   letiště   rákosí   mléko   nebe 

ohniště   doupě  kůzle   psaní   rajče 

oko  křídlo  znamení  ptáče  kružítko 

MĚSTO MOŘE KUŘE STAVENÍ 



 

   

    
 

    

U podstatných jmen, která se skloňují     

            podle vzoru  MĚSTO 

 

městy - vesly, křesly, zrcadly, zavazadly  

píšeme v 7. pádu čísla množného  

                      - y 

7. pád – (s) kým, čím 



 

   

    
 

    

U podstatných jmen, která se skloňují     

     podle vzoru MOŘE, STAVENÍ 

                      
               píšeme jen 

                      

- í 

(na) moři - poli, polích, (k) polím 

stavení - údolí, údolím, (v) údolích   
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