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RODU ŽENSKÉHO 

TA 



ŽENA 

PÍSEŇ 

RŮŽE 

KOST 



 

 Podle vzoru ŽENA se skloňují    

podstatná jména rodu ženského 

zakončená v 1. pádě na - a 

kniha činka hvězda 



 

 Podle vzoru RŮŽE se skloňují    

podstatná jména rodu ženského 

zakončená v 1. pádě na  - e 

slepice vůně jedle 



 

 Podle vzoru PÍSEŇ se skloňují    

podstatná jména rodu ženského 

zakončená v 1. pádě na 

                  ve 2. pádě na  

souhlásku 

jabloň 

jabloně větev 

větve 
věž 

věže 

- e (ě) 



 

 Podle vzoru KOST se skloňují    

podstatná jména rodu ženského 

zakončená v 1. pádě na 

                  ve 2. pádě na - i 

radost 

radosti 
řeč 

řeči 
myš 

myši 

souhlásku 



vzory ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST 

1. pád - a - e souhláska 

2. pád - e (ě) - i 



opice   osoba   past    jedle   mrkev 

hvězda   skříň   zlost   polévka  kůže 

konev  zahrada   radost   lež   ulice 

krádež   myš   vesta   židle  lékařka 

řeč   slepice  kožešina  klec   jabloň 

ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST 



 

   

    
 

    

U podstatných jmen, která se skloňují     

     podle vzoru RŮŽE, PÍSEŇ, KOST 

                      
píšeme ve všech pádech jen 

                      
- i 

růže – na chvíli, v neděli, na židlích 

píseň – s mrkví, na větvích, v konvi 

kost – na návsi, bez soli, do vsi    



 

   

    
 

    

U podstatných jmen, která se skloňují     

            podle vzoru  ŽENA 

 

s ženami - přílbami, hlavami, houbami  

píšeme         jen 7. pádu čísla množného  

                      
- i   

v ostatních koncovkách píšeme 

                      
- y   

vázy, do mísy, na houby, u školy  



 na větv                       s mrkv 

 s obručem                  v nouz 

 na televiz                    dobré zpráv 

 smaž tabul                  bzučí včel 

 na židl    ch                 za dveřm 

 jeho výmluv                na pánv    ch 

 s ozdobam                  ze slám 

 v postel                       zásob     vody             
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