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Anotace:  

Pracovní list přispívá ke zkvalitnění výuky prostřednictvím 

digitálních technologií a ke zvýšení motivace žáků. Názornost a 

originalita zpracování může působit na co největší množství smyslů 

každého žáka a motivovat ho k hodnotnějšímu učení. 

Pracovní list navazuje na prezentaci „Skloňování podstatných jmen 

rodu mužského 1“. Slouží k procvičení skloňování podstatných jmen 

rodu mužského, k určování vzorů a přiřazování podstatných jmen ke 

vzorům podle životnosti. Zároveň procvičuje psaní –i, -y 

v koncovkách podstatných jmen rodu mužského. 

 

 

Plněné výstupy:  

Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 

v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. 
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Žák rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary; vhodně užívá 

koncovky spisovné a nespisovné s ohledem na komunikační situaci. 

 
Klíčová slova:  

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory životné, vzory 

neživotné, vzor pán, vzor hrad, vzor muž, vzor stroj, vzor předseda, 

vzor soudce, koncovky podstatných jmen. 
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