
4_Český jazyk_4_koncovky podstatných jmen 
 
 
Milý žáčku! 
 
Doufám, že sis v minulém týdnu dobře procvičil koncovky podstatných jmen 
rodu mužského. Tak teď se pustíme do souhrnného opakování a procvičování. 
 
 

 Společně si  zopakujeme postup přiřazování podstatných jmen ke 
vzorům: - nejdřív si určíme rod podstatného jména, pokud máme 
podstatné jméno v množném čísle, tak si řekneme jeho tvar v 1. pádu 
čísla jednotného 

- když známe rod,  určitě se nám vybaví vzory 
- podle koncovky 1., popřípadě 2. pádu přiřadíme podstatné 

jméno ke správnému vzoru 

 A protože opakování je matka moudrosti, tak si pro jistotu ty vzory 
podstatných jmen připomeneme: 

- rod střední: město, moře, kuře, stavení 
- rod ženský: žena, růže, píseň, kost 
- rod mužský: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce 

 
A teď se můžeš pustit do procvičování! 
 

1. Uč. str. 83 / cv. 2 – doplň i / y a přepiš do školního sešitu, cv. 4 – ústně 
dle zadání 

2. Uč. str. 84 / cv. 6, 7  – jen ústně, u cv. 7 si říkej jenom správné tvary 
podstatných jmen 

3. PS str. 22 / cv. 1, 2, 3 – dle zadání, správné řešení najdeš vzadu na str. 5 
4. Procvičování pravopisu str. 31 / 3 sloupečky – doplnit, správnost si ověříš 

na str. 57 
 
Práci si dobře rozvrhni. Na úvod bych si udělala jeden sloupeček v Procvičování 
pravopisu, pak bych plnila úkoly ústně. No a na konec bych pracovala v PS nebo 
si napsala přepis. 
 
Učivo můžeš  procvičovat i na www. školakov. eu – je tam spousta cvičení na 
souhrnné procvičování. 
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1. Uč. str. 83 / cv. 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 
 
 

2. Uč. str. 83 / cv. 4 
 
medvíďaty, mravenci, kamarády, houpačkami, kolotoči, vejci, labuti, Slováci, 
ulici 
 
 

3. Uč. str. 84 / cv. 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 
 
 

4. Uč. str. 84 / cv. 7 
 
Lukáši, Lukášovi  Ostravy  Katkami  Křemílku! 
Kamilu, Kamilovi  Břeclavi  Nikolami  Štaflíku! 
Tomáši, Tomášovi  Vrchlabí  Žofiemi  Bobe! 
Ondřeji, Ondřejovi  Prahy   Ivanami  Amálko! 
Petru, Petrovi  Liberce  Natáliemi  Rumcajsi! 
Michalu, Michalovi Prostějova  Soňami  Mikeši!  

 


