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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. 



Pravopis podstatných jmen 

Rodu mužského 



• Pamatuj! 

• Podstatná jména skloňovaná podle vzoru: 

• Pán – mají v koncovkách podst. jmen –y   
(vidím psy, se psy,..)  

• Pouze v 1. a 5. pádě čísla množného 

píšeme –i (psi) 

• Pozor na 3. a 6. pád – je tam koncovka     

–ovi ( psovi, holubovi, o pánovi,..) 

• Hrad – mají v koncovkách -y 



DOPLŇ A ODŮVODNI PRAVOPIS 

• Jeřáb_ popelaví jsou větší než čáp_. Spatřit jeřáb_ 

není tak snadné. Někde chovají  i jeřáb_  panenské. 

Jeřáb_ jsou opatrní, chytří ptáci. Dokáží se vyhýbat 

každému nepřítel_.  

• Ze všech stran bylo slyšet projev_ souhlasu. Vyprávěli 

jsme si vtip_. Prolistovali jsme časopis_. Hrozí sesuv_ 

půdy. Projížděli jsme několika tunel_. 



URČITĚ JSI ŠIKULA 

• Jeřábi popelaví jsou větší než čápi. Spatřit jeřáby není 

tak snadné. Někde chovají  i jeřáby  panenské. Jeřábi 

jsou opatrní, chytří ptáci. Dokáží se vyhýbat každému 

nepříteli.  

• Ze všech stran bylo slyšet projevy souhlasu. Vyprávěli 

jsme si vtipy. Prolistovali jsme časopisy. Hrozí sesuvy 

půdy. Projížděli jsme několika tunely. 



ÚKOLY PRO TEBE 

• 1.) Vymysli obdobné věty pro své  spolužáky. 

 

• Najdi ve vyjmenovaných slovech slova, která se 

skloňují podle vzoru hrad a pán. 
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