
Jméno a příjmení: …………...……………..            7. ročník       ČESKÝ JAZYK pro týden od 22. března 2021 

 

Středa 24. března 

 

Zopakuj si vzory podstatných jmen rodu ženského. Podtrhej barevně 

podstatná jména podle barvy vzoru: 
 

ŽENA                        RŮŽE                  PÍSEŇ                  KOST 
 modře                                                červeně                                     zeleně                                       černě 

 

pod poklicí    do mísy    k pověstem    mrkvemi    ve směsích    od mouky    

v záři    pod skříněmi    z mosazi    v truhlách    nad roklí    pod zemí    se ctí 

s dívkou    v tísni    pod kůží    v pěsti    od plísně    na tabuli    závorou 

 

 

Zopakuj si koncovky vzorů rodu ženského. Doplň správně i-í / y-ý: 

 

Na větv_ch jabloně už jsou květy. Kvalitní nože se vyrábějí z ocel_. 

Kuchař vložil pekáč do troub_. Napiš příklad na tabul_. Jeli jsme na 

kole do Břeclav_. Dej pozor na nebezpečné vos_. Viděli jsme nové 

lokomotiv_. Díváme se na televiz_. Na hráz_ch rybníků kvetou jív_. 

Děti už jsou v postel_ch. Na okraji vs_ rostou topoly. Slyšíme 

houkání sov_. Maminka krájela cibul_. Pouliční lamp_ se rozsvítily. 

Komín je plný saz_. Voda v láhv_ zteplala. 

 

 

Zopakuj si pravidlo: 

V 7. pádu čísla množného píšeme v koncovkách 

 -mi, -ami, -emi, -ěmi po „m“ VŽDY MĚKKÉ i !!! 
 

Doplň: 

s dívkam_ , nad hlavam_, s písněm_, pod postelem_, před 

bytostm_, se starostm_, lopatam_, vůněm_, před školam_ s dětm_,  

před stavením_, cvičením_, lyžem_, se zbraněm_, před lavicem_ 



Čtvrtek 25. března 

 

Podstatná jména napiš ve správném tvaru dle pokynu a urči vzor: 

 

                                                       VZOR: 

dlaň (6.p., mn.č.)   dlaních ………PÍSEŇ 

jizva (2.p., j.č.)   ………………………….. 

starost (7.p., mn.č.)   …………………….. 

jabloň (4.p., mn.č.)   ……………………... 

chvíle (6.p., j.č.) .   ……………………..… 

šála (1.p.,mn.č.)   ………………………… 

koupel (3.p.,j.č.)   ………………………… 

Země (4.p.,j.č.)   …………….……………. 

pleť (2.p.,mn.č.)   …………….…………… 

 

Podstatná jména v sloupečcích spoj čárou se vzory ženského rodu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pátek 26. března 

NOVÁ LÁTKA:  
 

Na podstatné jméno rodu mužského si ukážeme TEN 

(ten chlapec, ten strom, ten pták, ten kroj…) 
 

Podtrhej modře v textu všechna podstatná jména rodu mužského: 

 

Holub má dobrou orientaci. Poštovní holubi doručují zprávy. Sokol má 

výborný zrak. Kos je celý černý. Jestřáb je dravec. Orli žijí v horách. 

Medvěd a rys žijí v hlubokém lese. Zajíc má rád jetel. Pes je věrný kamarád 

a dobrý hlídač. Na podzim odlétají čápi na jih. Vrabce vídáme i v zimě. 

Veverka žije v korunách stromů. 

 
U podstatných jmen rodu mužského rozlišujeme ŽIVOTNOST 

Rod mužský životný – živé bytosti 

(muž, pán, chlapec, čáp, jelen, předseda, učitel, syn, soudce…) 

Rod mužský neživotný – neživé věci, pocity, stavy… 

(hrad, stroj, most, kámen, strom, obraz, strach, rozkaz, vzdor…) 

 

V článku  vyhledej podstatná jména rodu mužského životného a neživotného. 

Vypiš je do sloupečků v 1. pádu a ve 4. pádu dle vzoru v prvním řádku tabulky: 
 

Rod mužský životný Rod mužský neživotný 

1. pád 4. pád 1. pád 4. pád 

holub holuba zrak zrak 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Všimni si, že podstatná jména rodu m. NEŽIVOTNÉHO mají v 1. a 4. pádu stejný tvar. 
Ale podstatná jména rodu m. ŽIVOTNÉHO mají v 1. a 4. pádu různý tvar. 

POZOR: podstatná jména rodu mužského zakončená v 1. pádu č. jedn.  

na samohlásku -a, -e, jsou rodu mužského životného:  

tenista, sluha, dárce, průvodce... 



Pondělí 29. března 

 

Vymysli a na řádky napiš alespoň 5 podstatných jmen rodu mužského: 

 

ŽIVOTNÉHO: …………………………………………………………………………………. 

 

NEŽIVOTNÉHO: ……………………………………………………………………………... 

 

Podstatná jména rodu mužského ve cvičení přepiš do předepsaných sloupečků 

podle toho, zda jsou zakončena samohláskou -a, nebo -e, nebo souhláskou: 

 

Vůdce, klaun, nemotora, park, únosce, sluha, přítel, nešika, průvodce, 

obraz, hokejista, rádce, kroj, traktorista, ředitel, tvůrce, kytarista, stan, koš, 

motýl, škůdce, zástupce, sever, cyklista, houslista, stůl, strojvůdce; 
 

  -a:     -e:     -souhláska: 

____________  ____________    ____________ 

____________  ____________    ____________ 

____________  ____________    ____________ 

____________  ____________    ____________ 

____________  ____________    ____________ 

____________  ____________    ____________ 

____________  ____________    ____________ 

____________  ____________    ____________ 

                                                                    

Urči, která podstatná jména ve třetím sloupci jsou: 

-rodu mužské ŽIVOTNÉHO (zakroužkuj je červeně) 

-rodu mužského NEŽIVOTNÉHO (zakroužkuj je modře)  

 

Doplň -bě, -pě, -vě, -mě:  
 

 

 

 
 

 

 



Úterý 30. března 
 

Do sloupců pod tabulkou roztřiď podstatná jména podle vzorů. 

 
Podívej se, zda končí na samohlásku, či souhlásku. Dál postupuj podle tabulky vzorů.  

Pomůže ti říct si druhý pád: „dům bez domu jako hrad bez hradu“: 
 

Dub, brusič, traktorista, správce, delfín, boltec, plot, klavírista, tanec, 

medvídek, strom, louda, autobus, hokej, náboj, škůdce, dědeček, hřebík, 

vědec, datel, hrnčíř, šachista, houslista, průvodce, otec; 
 
 

Vzory podstatných jmen rodu mužského 

zakončená na souhlásku zakončená na samohlásku 

tvrdou 
nebo obojetnou 

měkkou 
nebo obojetnou 

-a -e 

život. neživot. život. neživot. životné 

PÁN HRAD MUŽ STROJ PŘEDSEDA SOUDCE 

tvrdé vzory měkké vzory tvrdý vzor měkký vzor 
 

   _______   ______    _______   _______           ________      _______ 

   _______   ______    _______   _______           ________      _______ 

   _______   ______    _______   _______           ________      _______ 

   _______   ______    _______   _______           ________      _______ 

   _______   ______    _______   _______           ________      _______ 

 

 

BONUS 

 

Toto cvičení je dobrovolné pro ty, které čeština baví, nebo si chtějí zlepšit 

známku. Nemusíš ho vypracovat. Ale můžeš       
 

Doplň 

CH/H 

Š/Ž 

 

 

 

 

 

 


