
Český jazyk – 22.3. -26.3. 

4. ročník SpCH1 

 Skloňování PJ rodu ženského a středního 

 Určování životnosti u PJ rodu mužského 

 Vyplnit pracovní list  

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

přečti a zkus převyprávět vlastními slovy 

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

 

 

PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO 

Životnost a neživotnost 

Rod životný 

• v 1. a 4. pádě  jednotného čísla mají různý tvar  

• 1. pád    kdo, co?  

     učitel  

• 4. pád    koho , co?  

     učitele 

 

Rod neživotný 

• v 1. a 4. pádě jednotného čísla mají stejný tvar  

• 1. pád    kdo, co?    

     strom 

• 4. pád    koho, co?  

     strom 

 

 Podtrhni červenou pastelkou PJ rodu životného a modrou pastelkou 

rodu neživotného 

 

list, chlapec, vítr, panák, kaktus, Praděd, dědeček, telefon, hrdina, 

ředitel, prosinec, jelen, vojevůdce, sníh, vápenec, řidič, los, ořech, drak, 

hokejista, závoj, kovboj, pohyb, vládce, měsíc, život 

https://skolakov.eu/


 

Doplň slovo znázorněné na obrázku ve správném tvaru 

salát s __________________ pod _________________ 

dvě  __________________ usmažit na  _________________ 

strom s  _______________________  

sedět na  ___________________  v nové  __________________ 

Podstatná jména v závorkách napiš ve správných tvarech 

V (neděle) _________________ nechodíme do (škola) _________________. 

Pozoroval (stopa) _________________ (koroptve) _________________. 

Na (tabule) _________________ píšeme (křídy) _________________. 

Ulice byla osvětlena (lampy) _________________. 

Mirka napsala úkol bez (chyba) _________________. 

Na (větev) _________________ seděly dvě (pěnkava) _________________. 

 

Doplň i, í nebo y 

z konzerv___, antilop___ s lamam___, reklam___, několik medail___, polévka 

s petržel___,  z ocel___, s mnoha vědomostm___, loupat cibul___, bez 

přilb___, váza s konvalinkam___, za chvíl___, v zem___, v kávové směs___  



 

 
Doplň koncovky podstatných jmen (odůvodni vzorem) 
 
    za okny škol__                  plné náruč__ slám__            alkohol v krv__ 
    štěst__ v bohatstv__        ve skleněné koul__                za lesy a hor__ 
    upevňování zdrav__         přátelskými služb__               výnosy cukrové řep__ 
    staleté stavb__                 dobré zdrav__                        petrolejové lamp__ 
    pestré barv__ květin         hus__ s housat__                   slané slz__ 
    staré budov__                  výlet do Chrudim__                 v Mladé Boleslav__ 
    selská obydl__                 zvuky píšťal__                         hejno koroptv__ 
    výhled ze skál__              šaty z hedváb__                      na suché mez__ 

     


