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ANOTACE 

Cílová skupina: Žáci 4. ročníku 

Forma: prezentace 

Pomůcky: Penál, sešit, učebnice čj 

 

Metodický pokyn: Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 

učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 

skupinách. 

 

 



Pokud víš, tak odpověz. 
 

 Co víš o podstatných jménech? 

 Patří mezi ohebné nebo neohebné slovní druhy? Proč? 

 Co u nich určujeme? 

 Co u nich rozlišujeme? 



PODSTATNÁ JMÉNA 

 Jsou názvy osob, zvířat a věcí, označují i názvy 

vlastností a dějů. 

 Patří mezi ohebné slovní druhy- můžeme je skloňovat. 

 Vyjadřují různými tvary 7.pádů 

 Rozlišujeme dvojí číslo- jednotné a množné. 

 Rozlišujeme trojí rod - mužský, ženský a střední. 

 



 Najdi řádku pouze s podstatnými jmény.  

 

Dopis, mléko, boty, koza, malý, 

aktovka, pes 

Plavání, kočka, tulipán, lenost, 

brýle, večeře, stůl, dědeček 

Míč, drak, auto, ale,telefon,už, 

tužka, strom 



BLAHOPŘEJI 

 

Plavání, kočka, 

tulipán, lenost, brýle, 

večeře, stůl, dědeček 
 



POSKLÁDEJ BEZCHYBNĚ CO NEJVÍCE SLOV 

Z NABÍDKY. LIMIT – 2 MIN. 

K  A  E  I  P

  L  O  A  

M  U  R  S 

 Z  

T  J  D  Ě 

 J 



BLAHOPŘEJI. 

 Například:  

Pole, děti,maso, 

ruka, zima, jaro, rosa, 

pila,atd. 



PÁD A ČÍSLO 

 Pády: 

 1.pád     Kdo? Co? 

 2.pád     Koho?Čeho? 

 3.pád  Komu? Čemu? 

 4.pád  Koho? Co? 

 5.pád  Oslovujeme , 

       voláme  

 6.pád O Kom? Čem? 

 7.pád S Kým? Čím?

  

 Číslo: 

 -jednotné- j. – 

vyjadřuje pouze počet 

jeden 

 - množné – mn. – 

vyjadřuje počet víc, 

jak jeden 



URČI PÁD A ČÍSLO 

1.)S 

třešněmi 

2.)v úle 

3.) na schůzi 

4.)Pavlo! 

 

7.p., číslo 

mn. 

6.p., číslo j. 

6.p., číslo j. 

5.p., číslo j. 

slova Pád a číslo 



POUŽITÁ LITERATURA: 

 MS office klipart 

 Špuláková Ivana, Janáčková Zita, Opakujeme češtinu 
ve 3.- 5. ročníku,pravopisná cvičení, diktáty, Nová 
škola, 2003, ISBN 80-85607-69-7 

 Melichar Jiří, Styblík Vlastimil , Český jazyk , 
Přehled učiva základní školy, SPN Praha, 1981,  
ISBN 11-09-17/6 

 Bauer Alois , Čeština na dlani, přehled světové a 
české literatury/ český jazyk, Rubico, Olomouc, ISBN 
80-7346-042-4 

 Kolektiv autorů ÚČJ Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, Příruční mluvnice 
češtiny,Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2,  ISBN 
80-7106-134-4 


