
   Kód: _____________________________________ 

 
    

    
 

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup 
 
 
 

Název vzdělávacího 
materiálu 

 
 

Kdo si hraje, nezlobí a ještě se něco naučí 
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Očekávaný výstup 

 
Žák aplikuje znalosti o mluvnických kategoriích podstatných 

jmen při hře, rébusech, křížovkách. 
 

Třída 

 

3. – 5. 

 

 

 

 

 

              
 



Kdo si hraje, nezlobí a ještě se něco naučí 

 

     

   AUTO + BUS 

………………………… 

rod: ………………………………………… 

vzor: ……………………………………….. 

1.p.mn.č.: ………………………………….. 

6.p.j.č.: …………………………………….. 

věta: ……………………………………..... 

……………………………………………… 

   

KA + PES + NÍK 

………………………. 

rod: ………………………………………… 

vzor: ……………………………………….. 

3.p.mn.č.: ………………………………….. 

7.p.j.č.: …………………………………….. 

věta: ……………………………………..... 

……………………………………………… 

 

 

  LIST + OPAD 
………………………… 

rod: ………………………………………… 

vzor: ……………………………………….. 

6.p.mn.č.: ………………………………….. 

2.p.j.č.: …………………………………….. 

věta: ……………………………………..... 

……………………………………………… 

 

 

KO + UZEL + NÍK                           
……………………….. 
 

rod: ………………………………………… 

vzor: ……………………………………….. 

1.p.mn.č.: ………………………………….. 

5.p.j.č.: …………………………………….. 

věta: ……………………………………..... 

……………………………………………… 

 

 

  PRA + LES 
………………………… 
 
rod: ………………………………………… 

vzor: ……………………………………….. 

6.p.mn.č.: ………………………………….. 

7.p.j.č.: …………………………………….. 

věta: ……………………………………..... 

……………………………………………… 

Pokus se vytvořit sám podobný rébus, části slova 

můžeš nahradit kresleným obrázkem : 

 



1) Vylušti křížovku, přečti si vtip, vyhledej v něm všechna podstatná jména a urči u nich 

mluvnické kategorie. 

 

 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 

 

1. Díra v punčoše 

2. Psovitá šelma 

3. Opak války 

4. Čidla zraku 

5. Zhoubná choroba 

6. První žena 

7. Slovenská řeka 

 

Učitelka: „Pojmenuj mi, Petře, 

nějaký průhledný předmět.“ 

Petr: „……………. dírka.“ 

 

 

 

 

 

podstatné jméno    pád   číslo    rod      vzor 

učitelka 1. j. Ž žena 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení: 

1)  

AUTOBUS 
rod: mužský 
vzor: hrad 
1.p.mn.č.: autobusy 
6.p.j.č.:autobusu 
věta: např. Do školy jezdím autobusem. 

KAPESNÍK 
rod: mužský 
vzor: hrad 
3.p.mn.č.: kapesníkům 
7.p.j.č.: kapesníkem 
věta: Když mám rýmu, používám 
kapesník. 

LISTOPAD 
rod: mužský 
vzor: hrad 
6.p.mn.č.: listopadech 
2.p.j.č.: listopadu 
věta: V listopadu má narozeniny moje 
maminka. 

KOUZELNÍK 
rod: mužský 
vzor: pán 
1.p.mn.č.: kouzelníci 
5.p.j.č.: kouzelníku 
věta: V cirkuse vystoupil kouzelník. 

 PRALES 
rod: mužský 
vzor: hrad (les) 
6.p.mn.č.: pralesích 
7.p.j.č.: pralesem 
věta: Na Šumavě je krásný prales. 

Pokus se vytvořit sám podobný rébus : 
-např. kolo+toč, sto+nožka, les+ník, 
prsty+nek, ruka+vice, klíč+ník… 

 

2)  

 

1. O K O 

2.  V L K 

3. M Í R 

4. O Č I 

5. M O R 

6. E V A 

7. V Á H 
 

 

1. Díra v punčoše 

2. Psovitá šelma 

3. Opak války 

4. Čidla zraku 

5. Zhoubná choroba 

6. První žena 

7. Slovenská řeka 

 

Učitelka: „Pojmenuj mi, Petře, 

nějaký průhledný předmět.“ 

Petr: „Klíčová dírka.“ 

 

 

 

 

 

podstatné jméno    pád   číslo    rod      vzor 

učitelka 1. j. Ž žena 

Petře 5. j. M pán 

předmět 4. j. M hrad 

Petr 1. j. M pán 

dírka 1. j. Ž žena 

 

 

 

 



 

 

 

 


