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Podstatná
Podstatná jmé
jména – vzory rodu stř
střední
edního

Metodický list - anotace:
Žáci se uč
učí přehled vzorů
vzorů podstatných jmen rodu stř
střední
edního, rozliš
rozlišují
ují koncovky a př
přiřazují
azují
podstatná
ujíí si nabyté
podstatná jmé
jména rodu stř
střední
edního ke sprá
správným vzorů
vzorům. Ověř
Ověřuj
nabyté vědomosti ústně
stně v
doplň
doplňovací
ovacích cvič
cvičení
eních.
Pozná
Poznávají
vají pravopis koncovek podstatných jmen rodu stř
střední
edního. Tento materiá
materiál je urč
určen pro
žáky 4. roč
ročníku.
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Vzory podstatných jmen rodu
středního

Vzory
Město
Moře
Kuře
Stavení

U rodu středního

neurčujeme životnost a neživotnost

Podle vzoru město
se skloňují podstatná jména
rodu st
střředn
edníího
ho,
která jsou zakon
zakonččena na

o,

a která mají ve 2. p. jedn. čísla
koncovku - a

např.: místo – mísa, kolo – kol a

Město
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. město
2. p. měst a
3. p. měst u
4. p. měst o
5. p. měst o!
u.-ě
6. p. (o) měst -u.7. p. měst em

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. měst a
2. p. měst
3. p. měst ům
4. p. měst a
5. p. měst a!
6. p. (o) městech
7. p. městy

Říkej a doplňuj podle vzoru
Kolo bez kola
Veslo bez vesla

jako město bez města
jako město bez města

Do vět vkládej také vzor v příslušném tvaru
Mezi koly. Kolo bez kola jako město bez města. Mezi městy.
Pádlujeme pádly. Pádlo bez pádla jako město bez města. Pádlujeme městy.

Doplň a vlož vzor ve správném tvaru
Mezi uměleckými díl-. Práce těžkými kladiv-. O počítadl- .

Podle vzoru moř
moře
se skloňují podstatná jména
rodu st
střředn
edníího
ho,
která jsou zakon
zakonččena na - e
a která mají v 2. p. jedn. čísla
koncovku - e

např.: pole – pole, nebe - nebe

Moř
Moře
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. moře
2. p. moř e
3. p. moř i
4. p. moř e!
5. p. moř e
6. p. (o) moř i
7. p. moř em

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. moře
2. p. moř í
3. p. moř ím
4. p. moř e
5. p. moře
6. p. (o) mořích
7. p. moř i

Říkej a doplňuj podle vzoru
Pole bez pole
Nebe bez nebe

jako moře bez moře
jako moře bez moře

Do vět vkládej také vzor v příslušném tvaru
Na polích. Pole bez pole jako moře bez moře. Na mořích.
Lodě na Labi. Labe bez Labe jako moře bez moře. Na moři.
Doplň a vlož vzor ve správném tvaru
Na neb- se třpytí hvězdy. Mezi pol- vede cesta. Povídka o Lab-.

Podle vzoru kuř
kuře
se skloňují podstatná jména
rodu st
střředn
edníího
ho,
která jsou v 1. pá
pádu č. j. zakonč
zakončena

na – e,e,-ě, a která mají ve 2. p. jedn. čísla

koncovku – ete,
ete, -ěte

např.: tele – telete, mládě - mláděte

Kuř
Kuře
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. kuře
2. p. kuř ete
3. p. kuř eti
4. p. kuř
e
5. p. kuř e!
6. p. (o) kuř eti
7. p. kuř etem

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. kuř ata
2. p. kuř at
atům
3. p. kuř atů
4. p. kuř ata
5. p. kuř ata
6. p. (o) kuř atech
7. p. kuř aty

Říkej a doplňuj podle vzoru
Tele e bez tel ete
hous e bez hous ete

jako kuře bez kuřete
jako kuře bez kuřete

Do vět vkládej také vzor v příslušném tvaru
Mládě si hrálo. Mládě bez mláděte jako kuře bez kuřete. Kuře si hrálo.
Husa s housaty. house bez housete jako kuře bez kuřete. Husa s kuřaty.
Doplň a vlož vzor ve správném tvaru
S mláďat - bylo veselo. Hnízdo s pěti ptáčat- .

Podle vzoru stavení
stavení
se skloňují podstatná jména
rodu st
střředn
edníího
ho,
která jsou zakon
zakonččena na

souhlá
souhlásku mě
měkkou - í ,

a která mají v 2. p. jedn. čísla
také koncovku - í

např.: počas - í – počas - í

Stavení
Stavení
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. stavení
2. p. staven í
3. p. stavení
4. p. staven í
5. p. stavení!
6. p. (o) stavení
7. p. stavením

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. stavení
2. p. stavení
3. p. stavením
4. p. staven í
5. p. staven í
6. p. (o) staveních
7. p. staven ími

Říkej a doplňuj podle vzoru
Počas í bez počas í
Uhl í bez uhl í

jako stavení bez stavení
jako stavení bez stavení

Do vět vkládej také vzor v příslušném tvaru
Obilí zrálo. Obilí bez obilí jako stavení bez stavení. Stavení zrálo.
Pod křovím. Křoví bez křoví jako stavení bez stavení.Pod stavením.
Doplň a vlož vzor ve správném tvaru
Na hejtmanstv- bylo veselo. Dones vědro s uhl–m. Počas – se
nevydařilo. Za řeznictv– mi byla pekárna. Břeh porostlý rákos–m.
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