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3. Nalep podstatná jména pod obrázek rodu.
Slova najdeš na str. 53. 

 r. m. ž. r. m. než. r. ž. r. s.
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4. Spoj barevnou pastelkou podstatná jména s obrázkem rodu.

hřiště, kláda, host, holub, žabák, peří, stromek, stojan, pumpa, 

kmotr, kůže, banán, třešeň, bytost, štěně, měsíc, tabletka, křeslo, 

house, běžec, ručník, prak, žvýkačka, štětec, děda, loket, ptáče

5. Barevnou pastelkou označ rody podstatných jmen.

 r. m. ž. r. m. než. r. ž. r. s.

bidlo, matka, kosatec, telátko, učitel, Josef, zápasník, motýl, 

květina, kolo, zahrada, hrnek, sporák, kouzelník, schodiště, 

mapa, krtek, borůvka, úhoř, čert, voda, školník, sníh, nákup, 

pán, drahokam, kolík, domek, větrník, navigátor, oko, ředitel, 

babička, ovce, strniště, tužka, klokan, guma, cestář, pila, jahoda, 

stavení, dítě, kuře, pero, popelář, náměstí, kouzlo, koupaliště

r. m. ž.

r. ž. r. s.

r. m. než.
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1. Slova ze cvičení 2 na vedlejší stránce zapiš do správného cíle. 

uprostřed slova

obojetná

i

měkká

y

tvrdá

souhláska

není vyjmenované
slovo

iy

vyjmenované
slovo
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2. Doplň i/y. 

Čmeláci op  lují zejména jetel. Večer jsme strávili při 

sv  čkách. V Tatrách jsme pozorovali orl  . Dobrodruz    

nev  mřeli. Sob    táhnou tundrou. Proti našemu sousedov   

nemohu říct kř  vé slovo. Posl    doručili zás   lku.  

Znáte pověst o Krokov   ? Esk  máci zapřahají do saní ps   . 

Jirkov   ten klobouk vůbec nesluší. Najednou jsme spatřili 

p  sečné přes  py pouště. Nekrmte holub   . 

strojmuž soudcehrad předseda

pánovi páni pány

mužský

rod

středníženský

koncovka

slovesapřídavná 
jména

podstatná 
jména

pán
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1.  Zařaď podstatná jména z obrázků ke správněmu vzoru 
a zakroužkuj je stejnou barvou.

strojmužhradpán
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2.  Podtrhni podstatná jména, která se skloňují podle vzoru hrad. 

klíč, námaha, bez kytaristů, kufr, domino, na plese, deštník, 

kosatec, křeslo, káva, kobylinec, o řemeslech, s údivem, králíci, 

na cestě, z poloviny, pařez, Kroměříž, nad poli, v předklonu, 

s housaty, Lhoty, v peřejích, obušek, ze skříně, pro ředitele

3. Slovní fotbal: Zkus pokračovat v řadě.
Všechna sova, která použiješ můsí být rodu mužského.

K O H O U R A K T OT R




