
4. ročník 

 Vzory podstatných jmen rodu mužského 

 PS str. 47/ cv.40 - (roztřiď podstatná jména podle vzorů a spoj s příslušným autíčkem) 

 PS str. 47/cv.42 – urči pád PJ a cvičení opiš do sešitu 

 Vyplnit pracovní list – vzory rodu mužského (vylušti přesmyčky + vybarvi PJ podle 

vzorů 

 Čtení str. 124 – 126 – O dvanácti měsíčkách 

  Zapiš všechny měsíce a připoj k nim podle textu jejich vyučení 

 Který z měsíců máš nejraději ? Vysvětli proč. 

 

Čti každý knihu dle vlastního výběru !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zopakuj si:  
 

Podle vzoru pán skloňujeme všechna podstatná jména rodu mužského 
životného, která jsou zakončena v 1. p., č. j. na souhlásku a 2. p., č. j. na – a.  
(2. p., č. j. = 4. p., č. j.) V 1. a 5. p., č. mn. a v koncovce – ovi se píše vždy –i.  
Ve 4. a 7. p., č. mn. se píše vždy –y.  
Podle vzoru muž skloňujeme  všechna podstatná jména rodu mužského 
životného, která jsou zakončena v 1. p., č. j. na souhlásku a 2. p., č. j. na – e.  
(2. p., č. j. = 4. p., č. j.) Ve všech koncovkách se píše vždy –i.  
Podle vzoru hrad skloňujeme všechna podstatná jména rodu mužského ne-
životného, která jsou zakončena v 1. p., č. j. na souhlásku a 2. p., č. j. na – u.  
(1. p., č. j. = 4. p., č. j.) Ve všech koncovkách se píše vždy –y. (Jen v koncovce 6. 
p., č. mn. je u některých slov – ích, např.: lesích)  
Podle vzoru stroj skloňujeme všechna podstatná jména rodu mužského ne-
životného, která jsou zakončena v 1. p., č. j. na souhlásku a 2. p., č. j. na – e.  

(1. p., č. j. = 4. p., č. j.) Ve všech koncovkách se píše vždy –i.  
 
 



 



 


