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Podstatná
Podstatná jmé
jména – vzory rodu ženské
enského

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

U rodu ženského

neurčujeme životnost a neživotnost

Podle vzoru žena
se skloňují podstatná jména
rodu žensk
enské
ho,
ého
která jsou v 1.p. č.j. zakon
zakonččena na

a,

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

např.: mísa – mísy, voda – vod y

Žena
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. žena
2. p. žen y
3. p. žen ě
4. p. žen u
5. p. žen o!
6. p. (o) žen ě
7. p. žen ou

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. žen y
2. p. žen
3. p. žen ám
4. p. žen y
5. p. žen y!
6. p. (o) žen ách
7. p. žen ami

Říkej a doplňuj podle vzoru
Mísa bez mísy
Tráva bez trávy

jako žena bez ženy
jako žena bez ženy

Do vět vkládej také vzor v příslušném tvaru
Chrpy kvetly. Chrpa bez chrpy, jako žena bez ženy. Ženy kvetly.
Vysoké vrby. Vrba bez vrby, jako žena bez ženy. Vysoké ženy.

Doplň a vlož vzor ve správném tvaru
Pod horam- . Včel- bzučely. Pozorujeme koz- . Bez Ev- .

Podle vzoru růže
ůže
se skloňují podstatná jména
rodu žensk
enské
ho,
ého
která jsou v 1.p.č.j. zakon
zakonččena na - e
a která mají ve 2. p. jedn. čísla
koncovku - e

např.: židle – židle, chvíle - chvíle

Růže
ůže
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. růže
2. p. růž e
3. p. růž i
4. p. růž i!
5. p. růž e
6. p. (o) růž) i
7. p. růž í

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. růže
2. p. růž í
3. p. růž ím
4. p. růž e
5. p. růž e
6. p. (o) růž ích
7. p. růž emi

Říkej a doplňuj podle vzoru
Chvíle bez chvíle
Schůze bez schůze

jako růže bez růže
jako růže bez růže

Do vět vkládej také vzor v příslušném tvaru
Mnoho mušlí. Mušle bez mušle, jako růže bez růže. Mnoho růží.

S krychlemi. Krychle bez krychle, jako růže bez růže. S růžemi.

Doplň a vlož vzor ve správném tvaru
V posledních chvíl-ch. Dostanu koul- . Tatínek je na schůz- .

Podle vzoru píseň
seň
se skloňují podstatná jména
rodu žensk
enské
ho,
ého
která jsou v 1. pá
pádu č. j. bez koncovky a
která mají ve 2. p. jedn. čísla
koncovku – e, -ě

např.: povodeň – povodně, hráz - hráze

Píseň
seň
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. píseň
2. p. písn ě
3. p. písn i
4. p. píseň
5. p. písn i!
6. p. (o) písn i
7. p. písn í

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. písn ě
2. p. písn í
3. p. písn ím
4. p. písn ě
5. p. písn ě
6. p. (o) písn ích
7. p. písn ěmi

Říkej a doplňuj podle vzoru
Hráz bez hráze
Mrkev bez mrkve

jako píseň bez písně
jako píseň bez písně

Do vět vkládej také vzor v příslušném tvaru
V černé rakvi. Rakev bez rakve, jako píseň bez písně. V černé písni.
Záhon mrkví. Mrkev bez mrkve, jako píseň bez písně. Záhon písní.

Doplň a vlož vzor ve správném tvaru
Limonáda v lahv- ch. Hejno kroptv- . Pod větvem- .

Podle vzoru kost
se skloňují podstatná jména
rodu žensk
enské
ho,
ého
která jsou v 1.p.
1.p.čč.j. bez koncovky
koncovky,
a která mají v 2. p. jedn. čísla
koncovku - i

např.: ves – vsii, radost - radostii

Kost
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. kost
2. p. kost i
3. p. kost i
4. p. kost
5. p. kost i!
6. p. (o) kost i
7. p. kost í

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. kost i
2. p. kost í
3. p. kost em
4. p. kost i
5. p. kost i
6. p. (o) kost ech
7. p. kost mi

Říkej a doplňuj podle vzoru
Ves bez vsi
Pěst bez pěsti

jako kost bez kosti
jako kost bez kosti

Do vět vkládej také vzor v příslušném tvaru
Mnoha řečmi. Řeč bez řeči, jako kost bez kosti. Mnoha kostmi.
Kniha o nemocech. Nemoc bez nemoci, jako kost bez kosti. Kniha o kostech.

Doplň a vlož vzor ve správném tvaru
Kostely stojí obvykle na návs- ch. Jedeme do Příbram- .



Autorem veš
veškeré
kerého materiá
materiálu a vš
všech jeho částí
stí, není
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Kraus

