
Český jazyk – 15.3. -19.3. 

5. ročník SpCH1 

 Opakuj vzory podstatných jmen 

 PS str. 35/cv. 1 – přečti text a vypracuj úkoly 

 Vyplnit pracovní list –  cvičení č.5 opiš do sešitu 

 Čtení s porozuměním – vyber si článek z čítanky článek, který tě zaujal, několikrát 

hlasitě přečti a zkus převyprávět vlastními slovy 

Posílám Vám stránky na online procvičování: https://skolakov.eu/  

 

 

1) Doplň koncovky podstatných jmen: 

divoké šelm…, ucho jehl…, balíček s toaletními mýdl…, sedět 

pod jedl…, na úrodných pol…, jeli do Příbram…, nádob… 

s teplými jídl…, za deštivého počas…, ukrýt se za křov…m, 

věta se sloves…, hluboká údol…., vysázet cibul…, spát v měkké postel…, města 

na Lab…, umí počítat s čísl…, trpěl velkými bolestm…, na české vs…, tři druhy 

kuchyňské sol…, na školní tabul…, přijít s radostnými zprávam…, lidé trpěli 

nouz…, měl s prázdné kaps…, sov… . 

 

 

2) Tato slova rozděl do skupin podle slovních druhů a zakroužkuj (podstatná 

jména – modře, slovesa – červeně, přídavná jména – zeleně) 

lakomé, straka, bé, ucho, au, kamzík, jsem, strakatá, stál, okatý, pletla, malý, 

hrozí, vr, lopata, fí, fuj, husa, hraje, pere, zelená, ostrý, haf, ruka 

 

 

 

https://skolakov.eu/


3)  Podstatná jména očísluj podle pořadí  v abecedě,   

 pak je  opiš na linky a urči číslo a rod podle vzoru 

tužka,  prsteny,  sklep, zvony,  město, knoflík, děti, vázy, skály, záclona, mísa, 

vany, košíky, provazy,květiny, kolo,  

tužka – č. j. , r.ž. – ta       prsteny – č. mn., r.m. – ten 

_______________________       __________________________ 

_______________________       __________________________ 

_______________________       __________________________ 

_______________________       __________________________ 

_______________________       __________________________ 

____________________       _______________________ 

____________________   _______________________    

 

5)  Napiš i,y, (í,ý) doplň rod (životnost a neživotnost)  a vzor 
 
Neplýtvej slov__   (___) (________).  ženami 

Spěchal s posilam__   (___) (__________). soudci 

Na louce létali motýl__   (___) (_________). kuřaty 

Dívám se na motýl__   (___) (_________). městy 

Máš jít k zástupc__   (___) (________). pány 

Zajímá se o letectv__   (___) (________). ženy 

Plave i bez ploutv__  (___) (________). páni 

Hlasatel__   (___) (________) se nedařilo. stavení 

Dej mi něco proti kašl__   (___) (________). písní 

Hrála si s hříbat__   (___) (_______). muži 

Přinesu jednu židl__   (___( (_______). stroji 

Bez Kub__   (___) (_________) by to nešlo. předsedy 

Leželi jsme na slunc__   (___) (_______). kostí 

Nech těch hloupost__   (___) (_______). růži 

Nastaly tuhé mraz__   (___) (_______). moři 



 

 

 

 

 


