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Tvarosloví – Rod a číslo podstatných jmen  
  

1. Roztřiď podstatná jména podle rodu.  
  
židle    kůň    tužka    červen    výlet  

          
laň   auto   údolí   učení   honička  

          
hřiště   počítač   myš   školník   tele  

  
rod mužský      rod ženský       rod střední  
______________    _______________     ______________  
______________    _______________     ______________  
______________    _______________     ______________  
______________    _______________     ______________  
______________    _______________     ______________  
  

2. Najdi podle udaných kódů podstatná jména a napiš je do tabulky. Urči jejich rod 
a číslo. Vzor: 4D, 1A, 2C – čas – r. m., č. j.  

  

  A  B  C  D  E  F  

1  A  Š  N  E  U  T  

2  Ě  Z  S  Í  Y  N  

3  T  E  V  D  P  Ř  

4  K  R  M  Č  Ž  B  

5  I  L  CH  O  C  N  

  
kód  slovo  rod  číslo  

5C, 5B, 1A, 3E, 1D, 5E        

5B, 1D, 2C        

2C, 5B, 5D, 2F        

4A, 5D, 1B, 1F, 2A        

1F, 2E, 4D, 4A, 2E        

4C, 2D, 4D, 1D        

5B, 1A, 4F, 1E, 1F, 2A        

4C, 2D, 2C, 1F, 1A        

  

 

3. Roztřiď podstatná jména rodu mužského na životná a neživotná.  
  

lev, zub, král, zážitek kapr, drát, pátek, starosta, topol, sněhulák, zachránce, tenista, kluk  
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Rod mužský životný  Rod mužský neživotný  

  

  

  

   

  

  
 

Podstatná jména – Co víš? 
 

1.  Doplň správně výroky: 
Podstatná jména jsou slova …………………, tzn. dají se …………………….....   

Podstatnými jmény pojmenováváme: .……………………………………………  

……………………………………………………………………………………. 

U podstatných jmen určujeme tyto mluvnické kategorie: ………….……………. 

……………………………………………………………………………………. 

2. Odpověz: 

Kolika pády vyjadřujeme tvary podstatných jmen? ……………………… ……. 

Pomocí čeho zjišťujeme pády? ………………………………………… ………. 

3. Skloňuj podstatné jméno HOST: 

           JEDNOTNÉ ČÍSLO                                             MNOŽNÉ ČÍSLO 

1. …………………………………      …………………………………… 

2. …………………………………       ………………………………….. 

3. …………………………………       ………………………………….. 

4. …………………………………        …………………………………. 

5. …………………………………        …………………………………. 

6. …………………………………         ………………………………… 

7. …………………………………         ………………………………… 
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4. Urči PÁD u zvýrazněných podstatných jmen: 

Mirek mi daroval sáček semínek. Všechna semínka jsem zasela do  

truhlíku. Truhlík jsem umístila blízko okna. Za několik dní vylézaly z hlíny malé rostlinky. 

Přesadila jsem je do zahrady na záhon. Každý den jsem rostlinky pečlivě zalévala. Po dvou 

měsících se na rostlinách objevila poupata. Teď čekám, jaké se objeví na rostlinách květy. 

5. Doplň správně výroky: 

Číslo podstatných jmen je ……………………, nebo ………………………. . 

6. Urči číslo u podstatných jmen: 

 č.  č. 

Hoši  stromy  

Slon  kocour   

medvídě  jabloň   

Divadlo  kameny  

Keře  lavička   

mláďata  umyvadla  

Štěně  ptáci  

Slepice  liška   

 
7. Doplň správně výroky: 
 

U podstatných jmen rozlišujeme …….. rody.  

• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

 

8.  Urči rod a napiš jeho zkratku nad příslušné podstatné jméno: 

papír, rybka, pravítko, stůl, kost, pádlo, žárovka, vejce, bota, mravenec, hřib, tužka, nůž, 

house, košile, kopyto 
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SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN ROD MUŽSKÝ  

            
Zopakuj si všechny vzory podstatných jmen rodu mužského.   

 

1. K jednotlivým vzorům přiřaď slova.  
  
PÁN 
………………………………………………………………………………………… 

MUŽ 
………………………………………………………………………………………… 

PŘEDSEDA 
………………………………………………………………………………………… 

SOUDCE  

………………………………………………………………………………………..  

HRAD  

………………………………………………………………………………………… 

STROJ  

………………………………………………………………………………………… 

  
průvodce, cyklista, předmět, přítel, dělník, míč, král, básník, zástupce, šátek, fotbalista, 
běžec, závoj, červenec, ochránce, hrdina, žák  

  
  
2. Doplň správnou koncovku, pomáhej si vzorem.  

 
  

Pane učitel…. (_________), omluvte mě, nemám úkol…. (__________).  

Nad útes…. (_________) se vznášeli orl …. (________).   

U soudu se obhájc …. (________) nedařilo.  

PÁN MUŽ HRAD  
STROJ PŘEDSEDA  
SOUDCE, hééč.   

Dobrý den, p ane  
ředitel i   ( muži ).   
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Splašení vrabc …. (________) ufrnkli před kos …. (________). 

Ve staré knize psali o přednostov …. (____________).  

Pohádka byla o princov …. (________), který vždy došel k cíl …. (________).   

Holub …. (________) létali mezi sloup …. (________).  

Neříkej, opravdu jsou krtci škůdc …. (________)?  

Ukaž dědov …. (____________) ty krabice s náboj …. (________).   

Dívám se na pořad o policistov …. (____________).  

Na jetel …. (________) seděl čmelák.  

  
  
  
3. Dej slova do správného 
tvaru.  

  
  
                                                                                                
         
  
Mám tři (bratr) __________. Petr a Pavel jsou (bratr) __________. Nad chalupou krouží dva   

  
(čáp) __________. V hnízdě jsme viděli dva (čáp) ___________. Setkal jsem se s dcerou  

  
(starosta) __________. Pokladní prodala jízdenku dalšímu (zákazník) __________.   

  
Dříve boty šili (švec) __________. (sedlák) __________ patří velká pole.  

  
Děkuji vám, pane (obhájce) __________. Cena patří nejlepšímu (hokejista) __________.   

  
Doráželi na nás (sršeň) __________. Na řece jsou dva (splav) __________ za sebou.   

  
Protáhni všechny (sval) __________. Vítěz bude ozdoben (věnec) __________. Neseď v tom  

  
(kouř) __________. Reklamaci musíte odeslat (výrobce) __________.  

  
  
 
 
 
 

Ahoj, držím  
vám chobot!   
švec  -   ševci   



OPAKOVACÍ PRACOVNÍ LISTY NA DNY MIMOŘÁDNÉHO VOLNA 

 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN ROD ŽENSKÝ  
            
Zopakuj si všechny vzory podstatných jmen rodu ženského.   

 

  
1. K jednotlivým vzorům přiřaď zvířata.  
  
ŽENA 
………………………………………………………………………………………… 

RŮŽE 
………………………………………………………………………………………… 

PÍSEŇ  

……….………………………………………………………………………………… 

KOST 

 …….…………………………………………………………………………………… 

  
ploštice, velryba, labuť, opice, kráva, oliheň, veš, žížala, myš, koroptev, slepice,   

  
2. Doplň správnou koncovku, pomáhej si vzorem.  

   
 
Alenka sedí na židl ….(_________).   

Okno je ozdobeno záclonam …. (________).  

Přidejte trochu sol …. (________).   

Mnoho živočichů žije pod zem …. (________).  

Vypni tu televiz …. (________).  

Mezi spolužačkam …. (____________) došlo k hádce.  

Já bydlím na vs …. (________), zatímco sestřenice ve městě.  

                                                                                       

ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST, he he.  
Najdete je doma, v   ZOO nebo  
v   moři.   

  
  
  
  
  
  
  

J e to napsáno na  
tabul i . (růži)   
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V mrkv …. (________) je hodně vitamínů.  

Té stížnost …. (________) si nevšímejte.  

Nemohli si vybrat mezi dvěma kuchyň …. (____________).   
 
Zúčastnili jsme se programu „Starými botam …. (____________) po nových cestách“.  

  
  
  
3. Dej slova do správného 
tvaru.  

  
  
                                                                                                
         
  
  
  
Na (mez) __________ roste mateřídouška. Kuchař přidal do guláše (cibule) __________.   

  
V koruně (bříza) __________ si udělal hnízdo kosí pár. Byli v dobré (skrýš) ___________,  

  
přesto je našel. Nemám na vás dostatek (trpělivost) __________. Už nedělá žádné  

  
(chyba) __________. Honza má na čele pěknou (boule) __________.   

  
Nebudu se zatěžovat takovými (hloupost) __________. Tatínek si oblékl modrou (košile)  

  
__________. Z (kukla) __________ se vylíhl krásný motýl. Připravili jsme dvě (otep)   

  
__________ dřeva na zátop. Pokud jsi nastydlá, zůstaň ještě v (postel) __________.   

  
  
 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, držím  
vám chobot!   
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SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN ROD STŘEDNÍ  

            
Zopakuj si všechny vzory podstatných jmen rodu středního.   

 

  
1. K jednotlivým vzorům přiřaď slova.  
  
MĚSTO 
………………………………………………………………………………………………
…………… 

MOŘE 
……..…………………………………………………………………………………………
…………..  

KUŘE 
…………..………………………………………………………………………………………
………….  

STAVENÍ 
…….……………………………………………………………………………………………
……..  

  
zboží, maso, letiště, doupě, slůně, chování, mýdlo, nebe, těsto, obilí, batole, jeviště, koště, 
jablko, údolí, smetiště  

  
2. Doplň správnou koncovku, pomáhej si vzorem.  

 
   
Řiď se těmito pravidl…. (_________).   

Po Lab ….(________) jsme pluli na parníku.   

Cesta vás zavede do pol ….(________).   

K tomuto jídlu se hodí zel …. (_________).   

MĚSTO MOŘE  
KUŘE STAVENÍ,  
cha cha .   

  
Držím se zábradl í.     
( stavení )   
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Pomáhali si počítadl ….(________).   

Přes cestu šla husa s housat …. (________).   

Co víš o selet…. (________)?   

V rákos ….(________) se schovává čáp.   

Koupelna je vybavena dvěma umyvadl…. (________).   

Pozor, ať se na slunc …. (_________) nespálíš!  

Na jaře si vlaštovky chystají nová obydl …. (________).  

Hrála si se dvěma děvčat …. (__________).  

  
  
3. Dej slova do správného tvaru. 

  

  
  

         
  
Peggy má čtyři (štěně) ____________. Vlak odjíždí a vy ještě nejste na (nástupiště)   

  
____________! Auto mě oslnilo dálkovými (světlo) __________. Chlubila se svým (dítě)   

  
____________. Krátí si čas (čtení) __________. Prošli jsme se krásným středověkým   

  
(náměstí) ___________. Na (jaro) __________všechno rozkvétá. Jakub se objevil na (hřiště)   

  
__________ jako první. Pozor, ať si těmi (kružidlo) ____________neublížíte!  

  
Se (štěstí) __________rozhodně nehazardoval. Zlehka se plíží k (ohniště) __________.   

  
Raději bych kytici s těmi (poupě) __________.   

 

 

 

 

                                                                                                 

Ahoj, držím  
vám chobot!   
  


