
Autor: Mgr. Iveta Černá 

Téma sady: Český jazyk pro 4.ročník 

Název výstupu: VY_32_INOVACE_CJ4_1_14_Podst. jm.-rod střední 

pravopis 

Datum vytvoření: 16.9.2012 

Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3536 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HABARTOV, KARLA ČAPKA 119, OKRES SOKOLOV 



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. 

 



PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN 

Rod 

střední  



PAMATUJ! 

Podstatná jména skloňovaná podle 

vzoru: 

Město – mají v 7.pádě čísla množného 

vždy koncovku –y. ( kolo- s koly) 

Moře – mají vždy koncovku –i ( pole – s 

poli) 

Kuře – mají vždy v 7.pádě čísla mn. Vždy 

koncovku –y( sele – selaty) 

Stavení – mají vždy koncovku –i (plavání 

– plavání) 



NAJDI CHYBU ( SPOČÍTEJ JE) 

Řídíme se pravidli, v pondělý a v 

úterý, mezi skly brílí, koláč s 

povidli, bydlel v podkrový, sál se 

zrcadli, plavba po Labi, odrážet 

bydli, koupelna s umivadly, s 

prostěradli, s podmáslým, rychlými 

tempy, mezi obylím, na neby svítí 

hvězdy, údolí, zavládlo veselý, ženy 

se líčí líčidli, mezi rákosím. 
 



BLAHOPŘEJI. 

Řídíme se pravidly., v pondělí a v 
úterý, mezi skly brýlí, koláč s 
povidly, bydlel v podkroví, sál se 
zrcadly, plavba po Labi, odrážet 
bidly, koupelna s umyvadly, s 
prostěradly, s podmáslím, rychlými 
tempy, mezi obilím, na nebi svítí 
hvězdy, údolí, zavládlo veselí, ženy 
se líčí líčidly, mezi rákosím.  

( 15 chyb) 



DEJ PODSTATNÁ JMÉNA DO ZADANÉHO 

TVARU. 

Kolo – 2.p.č.j 

Pole – 1.p.č.mn 

Štěně – 7.p.č.mn. 

Slovo – 6.p.č.mn 



BLAHOPŘEJI. 

Kolo – 2.p.č.j – bez kola 

Pole – 1.p.č.mn - pole 

Štěně – 7.p.č.mn. – se 

štěňaty 

Slovo – 6. p. č.mn. – o 

slovech 
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