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SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN 
RODU STŘEDNÍHO 

          
1. Dopiš do rámečků vzory rodu středního a jejich koncovky: 
 
 
 

  1. p. _______              1. p. _______             1. p. _______           1. p. _______   

  2. p. _______              2. p. _______             2. p. _______           2. p. _______ 

 
2. Doplň. 
 
U podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru MĚSTO,  
píšeme v 7. pádu č. množného 
 
U podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru MOŘE, STAVENÍ, 
píšeme vždy 
 
  
3.  Uvedená podstatná jména zařaď ke vzorům. 
 
Slůně, zábradlí, hřiště, oči, děvčata, sedadla, vejce, zavazadlo, brnění, pole, 

koště, podnebí, jména, ovoce, nádraží, batole, peklo, krmítka, poupata, dříví. 

 

 

                                              MOŘE                                                                     STAVENÍ  

 
    MĚSTO                                                                       KUŘE                        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Číslo množné 
převeď do čísla 
jednotného!     
ukázat ten, ta, 
to! 



Text: 
 
Jenda přišel z dětského hřiště (       ) domů a hned běžel do koupelny (       ).  

Pořádně si umyl zašpiněné ruce (       ) mýdlem (      )a pověsil mokrý ručník se 

slůnětem (      ) na topení (       ). V umyvadle (      ) pak zůstala pěkná špína (       ). 

Tu musel rychle odstranit, aby se na něho jeho rodiče (       ) nezlobili.  

 

4. Najdi ve větách a vypiš: 

Přídavná jména - __________________________________________________ 

Zájmena - ________________________________________________________ 

Příslovce - ________________________________________________________ 

Spojky - __________________________________________________________ 

 

5.  Urči do závorek pád podtržených podstatných jmen. 

6.  Vyber z textu všechna podstatná jména rodu středního a urči jejich vzor. 
 
_______________ - ______________        _______________ - ______________   

_______________ - ______________        _______________ - ______________   

_______________ - ______________        _______________ - ______________   

 

7.  Zvládneš  doplnit  –i, -y ? 

    
                  0 – 2 chyby                                 3  a více chyb                                       Počet chyb:         ch. 

                  

 

za sedadl__ zamávala křídl__ přijde v ponděl__ 

zralé obil__ v údol__ch dřevěné zábradl__ 

řídí se pravidl__ pod chodidl__ mít na svědom__ 

v našem podneb__ hromady uhl__ pyšní se bohatstv__m 

krabička s mýdl__ práce na pol__ mezi ozubenými kol__ 

svítí dálkovými světl__  stolek s křesl__ zažít dobrodružstv__ 

náklad v podpalub__ přikryté prostěradl__ vyletěl z rákos__ 



SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN 
RODU STŘEDNÍHO 

          
1. Dopiš do rámečků vzory rodu středního a jejich koncovky: 
 
        MĚSTO                          MOŘE                           KUŘE                         STAVENÍ 
 

  1. p.  - o                        1. p.     –e/-ě               1. p.   – e/-ě                1. p.   - í  

                                        2. p.     – e/-ě               2. p.  – ete/-ěte          

 
2. Doplň. 
 
U podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru MĚSTO,  
píšeme v 7. pádu č. množného        y 
 
U podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru MOŘE, STAVENÍ, 
píšeme vždy     i, í 
 
  
3.  Uvedená podstatná jména zařaď ke vzorům. 
 
Slůně, zábradlí, hřiště, oči, děvčata, sedadla, vejce, zavazadlo, brnění, pole, 

koště, podnebí, jména, ovoce, nádraží, batole, peklo, krmítka, poupata, dříví. 

 

 

                                              MOŘE                                                                     STAVENÍ  

                                                  
    MĚSTO                             hřiště                                 KUŘE                           zábradlí                     
                                               vejce                                                                        brnění 
      oko                                  pole                                  slůně                            podnebí 
   sedadlo                             ovoce                               děvče                            nádraží 
zavazadlo                                                                       koště                              dříví 
    jméno                                                                        poupě 
    peklo                                                                         batole 
  krmítko  
 
 
 

Číslo množné 
převeď do čísla 
jednotného!     
ukázat ten, ta, 
to! 



Text: 
 
Jenda přišel z dětského hřiště (2. p) domů a hned běžel do koupelny (2. p.).  

Pořádně si umyl zašpiněné ruce (4. p.) mýdlem (7. p.)a pověsil mokrý ručník se 

slůnětem (7. p.) na topení (4. p.). V umyvadle (6. p.) zůstala pěkná špína (1. p.). 

Tu musel rychle odstranit, aby se na něho jeho rodiče (1. p.) nezlobili.  

 

4. Najdi ve větách a vypiš: 

Přídavná jména – dětského, zašpiněné, mokrý, pěkná 

Zájmena – si, se, něho, jeho, tu 

Příslovce – domů, hned, pořádně, rychle 

Spojky – a, aby 

 

5.  Urči do závorek pád podtržených podstatných jmen. 

6.  Vyber z textu všechna podstatná jména rodu středního a urči jejich vzor. 
 
     hřiště - moře                          topení - stavení  

     mýdlo - město                       umyvadlo - město 

     slůně - kuře         

 

7.  Zvládneš  doplnit  –i, -y ? 

    
                  0 – 2 chyby                                 3  a více chyb                                       Počet chyb:         ch. 

                  

 

za sedadly zamávala křídly přijde v pondělí 

zralé obilí v údolích dřevěné zábradlí 

řídí se pravidly pod chodidly mít na svědomí 

v našem podnebí hromady uhlí pyšní se bohatstvím 

krabička s mýdly práce na poli mezi ozubenými koly 

svítí dálkovými světly  stolek s křesly zažít dobrodružství 

náklad v podpalubí přikryté prostěradly vyletěl z rákosí 
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