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SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN 
                                             RODU ŽENSKÉHO 
          
1. Dopiš do rámečků vzory rodu ženského a jejich koncovky: 
 
 
 

  1. p. _______              1. p. _______           1. p. _________       1. p. __________   

  2. p. _______              2. p. _______           2. p. _________       2. p. __________ 

 
2.  Uvedená podstatná jména zařaď ke vzorům. 
 
Osoba, opice, skříně, klec, palmy, mrkve, svědomitost, tabule, lasičky, kázeň, 

pošta, soutěž, mast, labutě, cibule, rychlost, konev, lež, bolesti, chvíle, věci. 

 

                                                                                                                         

 
                        
                                        ŽENA                                                     RŮŽE  
 
 
 
 
 
 
                                       PÍSEŇ                                                     KOST                                                       
 
 
3.  Určete číslicí slovní druhy a vybarvěte podstatná jména rodu ženského. 
 
 
 udatnost     odvážní     vojska     srazil      královna      turnaj       bitva      chrabrý 

 zbraň     bouře     utkání      bojovat     odvážně      rychlá     slavnost     snadně 

 obratnost     vztek     komnaty      pečeť       mušketýr     čest      bohatí     vítězství 



4.  Urči do závorek pád podtržených podstatných jmen. 

Pavel dostal chuť na bábovku (       ). Podle maminčina receptu (       ) si na váze  

(        ) zvážil mletý cukr (       ) a polohrubou mouku. Do mísy (       ) rozklepnul 

vajíčka a vařečkou (       ) je smíchal s cukrem. Postupně přisypával mouku 

s práškem (       ) do pečiva. Nakonec vlil šlehačku (       ) a pořádně promíchal. 

Těsto nalil do vymazané formy (       ) a dal péct do elektrické trouby. Vychladlou 

bábovku vyklepnul na talíř (       ). Měl radost, jak se mu podařila.  

 
5.  Vyber z textu všechna podstatná jména rodu ženského a urči jejich vzor. 
 
_______________ - ______________        _______________ - ______________   

_______________ - ______________        _______________ - ______________   

_______________ - ______________        _______________ - ______________   

_______________ - ______________        _______________ - ______________   

_______________ - ______________        _______________ - ______________   

6. Doplň. 
 
U podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru ŽENA,  
píšeme v 7. pádu č. množného           , v ostatních koncovkách           . 
 
U podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru RŮŽE, PÍSEŇ, KOST 
píšeme vždy           . 
 
7.  Zvládneš  doplnit  –i, -y ? 
                                                                                                            

                                                                                                                                                         26 bodů  

přišla v neděl__ voní květinam__ přijde za chvíl__ 

tyčinky bez sol__ pěnkav__ zpívaly vos__ na broskv__ch 

mléko v lahv__ chodit o berl__ch vidět v televiz__ 

elektrické lamp__ zašpinit košil__ za horam__ 

opravna obuv__ seděli na zem__ ve větv__ch 

čerstvé stop__  ležet v postel__ s mrkv__ a petržel__ 

z husté tráv__ ve staré tvrz__ zásob__ potravin 

procházet uličkam__ zaječí stop__ voda v konv__ 



  SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN 
                                             RODU ŽENSKÉHO 
          
1. Dopiš do rámečků vzory rodu ženského a jejich koncovky: 
 
          ŽENA                             RŮŽE                           PÍSEŇ                            KOST 
 

  1. p.    – a                     1. p.   -  e                   1. p.  souhlásku       1. p.  souhlásku   

  2. p. _______              2. p. _______           2. p.  – e (- ě)           2. p.       - i 

 
2.  Uvedená podstatná jména zařaď ke vzorům. 
 
Osoba, opice, skříně, klec, palmy, mrkve, svědomitost, tabule, lasičky, kázeň, 

pošta, soutěž, mast, labutě, cibule, rychlost, konev, lež, bolesti, chvíle, věci. 

 

            osoba         palma                                   opice       tabule   

           lasička        pošta                                      cibule       chvíle                                                                                                           

 
                                       ŽENA                                                     RŮŽE  
 
 
        skříň        klec      mrkev                        svědomitost      mast 
           kázeň        soutěž                                     rychlost     lež 
             labuť         konev                                        bolest     věc 
 
                                       PÍSEŇ                                                     KOST                                                       
 
3.  Určete číslicí slovní druhy a vybarvěte podstatná jména rodu ženského. 
 
         1                 2               1              5               1                 1               1               2 
 udatnost     odvážní     vojska     srazil      královna      turnaj       bitva      chrabrý 

      1             1              1               5                  6               2                1                 6        
zbraň     bouře     utkání      bojovat     odvážně      rychlá     slavnost     snadně 
 
       1                 1                1                1                  1               1             2                1 
obratnost     vztek     komnaty      pečeť       mušketýr     čest      bohatí     vítězství 
 



4.  Urči do závorek pád podtržených podstatných jmen. 

Pavel dostal chuť na bábovku (4. p.). Podle maminčina receptu (2. p.) si na váze  

(6. p.) zvážil mletý cukr (4. p.) a polohrubou mouku. Do mísy (2. p.) rozklepnul 

vajíčka a vařečkou (7. p.) je smíchal s cukrem. Postupně přisypával mouku 

s práškem (7. p.) do pečiva. Nakonec vlil šlehačku (4. p.) a pořádně promíchal. 

Těsto nalil do vymazané formy (2. p.) a dal péct do elektrické trouby. Vychladlou 

bábovku vyklepnul na talíř (4. p.). Měl radost, jak se mu podařila.  

 
5.  Vyber z textu všechna podstatná jména rodu ženského a urči jejich vzor. 
 
         chuť - kost                            vařečka - žena 

         bábovka - žena                    šlehačka - žena   

         váha - žena                          forma - žena   

        mouka - žena                       trouba - žena   

        mísa - žena                           radost - kost   

6. Doplň. 
 
U podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru ŽENA,  
píšeme v 7. pádu č. množného     i     , v ostatních koncovkách    y           . 
 
U podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru RŮŽE, PÍSEŇ, KOST 
píšeme vždy     i          . 
 
7.  Zvládneš  doplnit  –i, -y ? 
                                                                                                            

                                                                                                                                                         26 bodů  

přišla v neděli voní květinami přijde za chvíli 

tyčinky bez soli pěnkavy zpívaly vosy na broskvích 

mléko v lahvi chodit o berlích vidět v televizi 

elektrické lampy zašpinit košili za horami 

opravna obuvi seděli na zemi ve větvích 

čerstvé stopy  ležet v posteli s mrkví a petrželí 

z husté trávy ve staré tvrzi zásoby potravin 

procházet uličkami zaječí stopy voda v konvi 
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