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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. 



PODSTATNÁ JMÉNA 
Rod mužský 



 

Podle jakých vzorů 
skloňujeme podstatná 
jména rodu mužského? 

 

Jak si na ně 
ukazujeme? 
 



ROD MUŽSKÝ -TEN- VZORY 

Ten pán – bez pána 

Ten hrad – bez hradu 

Ten muž – bez muže 

Ten stroj – bez stroje 

Ten předseda – bez 
předsedy 

Ten soudce – bez soudce 



 Pamatuj! 

Při určování vzorů si 
všímáme koncovek 
podstatných jmen v 1. a 2. 
pádu čísla jednotného.  

 

Dále u rodu mužského 
rozlišujeme životnost a 
neživotnost.  

 



ŽIVOTNOST POZNÁVÁME PODLE 1. A 4. 

PÁDU 

1. pád  Kdo ? 

Co? – Kůň 

4.pád Koho? Co? 

(vidím) 

Koně 

 Koncovka se mění- 

hýbe 

1. pád Kdo? Co? 

– Dům 

4.pád koho? Co? 

(vidím) 

-Dům 
Koncovka zůstává 

stejná- nehýbe se 

Životná podst. jména Neživotná podst. jména 



 Pamatuj! 

 Podle životnosti rozdělujeme vzory. 

 Životné vzory jsou: Pán, muž,   

                    předseda, 

soudce 
 

 Neživotné vzory jsou : hrad , stroj 
 



ROZDĚL PODSTATNÁ JMÉNA PODLE 

ŽIVOTNOSTI A PŘIŘAĎ VZOR. 

Učenec 

Keř 

Traktorista 

Strom 

Chléb 

Komín 

 

Držím 

palce. 



BLAHOPŘEJI. 

Učenec- živ.- muž 

Keř – neživ.- stroj 

Traktorista – živ.- pán 

Strom – neživ. -hrad 

Chléb – neživ.- hrad 

Komín – neživ.- hrad 
 



POD DOBU 2 MIN. NAPIŠ CO NEJVÍCE SLOV, 

KTERÁ SE SKLOŇUJÍ PODLE VZORU MUŽ 

Nezapomeň kontrolovat si podle 

4.pádu životnost podstatného 

jména! 



BLAHOPŘEJI. 

Například:  ten muž bez 

muže jako: 

Kůň bez koně 

Obyvatel bez obyvatele 

Král bez krále 

Učenec bez učence 
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