
4_ČESKÝ JAZYK_ 4.B_KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN – OPAKOVÁNÍ 

Děťátka, nevím, jestli to vnímáte, ale tento týden bychom měli velikonoční 

prázdniny, tak si jen zopakujete a upevníte znalosti o koncovkách podstatných 

jmen. U každého podstatného jména si určete vzor, dejte ho do správného 

tvaru a teprve pak určete správné i/y. Tak se ukažte, jak to zvládnete. 

                                                                                                                              

 

1. Učebnice:  

- str. 83/2, 4 – ústně splň podle zadání 

- str. 84/6 – ústně doplň i, y a zdůvodni, str. 84/7 – vlastní jména dej do 

správných tvarů, pokud si nejsi jistý/á, přiřaď slovo ke vzoru ve 

stejném pádě a čísle; úkol a, b nedělej 

- správné řešení je na další straně tohoto dokumentu 

                                                                                                        

2. Pracovní sešit: str. 22/1, 2, 3 (kontrola v PS vzadu na str. 5) 

 

3. Procvičování pravopisu:  

- str. 31 – všechny 3 sloupce (řešení vzadu na str. 57) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Řešení: 

Str. 83/2 

Holubi na vížce, vidět se s přáteli, pyšní pávi, slibovat učiteli, vysoké stropy, 

vyfotografovat lvy, dopis Štěpánovi, silní chlapi, vyhrnout si rukávy, nábytek po 

dědečkovi, vysvětlit policistovi, vybílit sklepy, milému hostiteli, nemilé omyly 

Str. 83/4 

Medvědice s medvíďaty, mraveniště s mnoha mravenci, pro své kamarády, 

pouť s houpačkami a kolotoči, ošatka s vejci, přiblížit se k labuti, Češi a Slováci, 

bydlet ve vedlejší ulici 

Str. 84/6 

Sípavé hlasy, stoly se židlemi, vyzývat k soutěži, bílé husy, vypnout televizi, 

vyletět na topoly, čápi s žábami, slyšet psy, vosy se včelami, usínat v posteli, 

pytlík s cukrovím, obrazy s rámy, hřebíky s kladivy, listy z lípy, dělíme děliteli 

Str. 84/7 

č. j., 6. p. – o kom, čem - Lukáši (-ovi), Kamilovi (-u), Tomáši (-ovi), Ondřeji (-ovi), 

Petrovi (-u), Michalovi (-u) 

č. j., 2. p. - bez koho, čeho – Ostravy, Břeclavi, Vrchlabí, Prahy, Liberce, 

Prostějova 

č. mn., 7. p. – s kým, čím – Katkami, Nikolami, Žofiemi, Ivanami, Natáliemi, 

Soňami 

č. j., 5. p. – oslovujeme, voláme – Křemílku! Štaflíku! Bobe! Amálko! Rumcajsi! 

Mikeši! 

 

 


