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Žák určí podstatné jméno středního rodu, umí je zařadit ke
správnému vzoru, určí mluvnické kategorie, skloňuje ve
správných tvarech.

Třída

4. – 5.

Podstatná jména rodu středního
ZAJEČÍ ŘÍKADLO

KOLUMBOVO VEJCE

My jsme malí ušáci,
nemáme nic na práci.
Trénujeme běh a skoky
přes pařezy
přes potoky.
Učíme se kotouly,
nekoukáme na bouli.

Už jsi viděl Kolumbovo vejce,
Jakube?
Hádej, co se z něho
vyklube?
Naťukni to vejce,
jen to zkus…
Vyklube se z něho
Kolumbus!

KOTĚ

LADĚNÍ

Vlezlo kotě
dírou v plotě –
Vlezlo kotě do sadu,
koulelo si
kapku rosy,
mělo dobrou náladu.

Copak je to za rány?
Kuchař ladí tympány!
Až se mu to podaří,
Večeři v nich uvaří.
Jiří Žáček, Aprílová škola

1) V názvech básniček jsou podstatná jména rodu středního, zařaď ke
správnému vzoru a opiš. Vyskloňuj je ve všech pádech.
MĚSTO

MOŘE

KUŘE

STAVENÍ

2) Napiš slova v těchto tvarech:
kotě – 7.pád, množné číslo: ………………………………………
říkadlo – 3.pád, jednotné číslo: ……………………………………
vejce – 2.pád, jednotné číslo:………………………………………
ladění – 6.pád, množné číslo: ……………………………………..
3) Hádanka ( v odpovědi se skrývá podstatné jméno vzoru stavení).
Je vrtkavé, hned je a hned zas není. A do dlaní je těžko k zachycení. Chvíli se zdrží a
hned zase chvátá. Říká se, že je muška zlatá.
………………………………………………………

4) Do podstatných jmen středního rodu doplň správné koncovky.
dřív___, pod kol___, po neb___, ve zpravodajstv___, s koťat___, mezi letadl___,
v pol___ch, se zel___m, ponděl___, s kladiv___, velká vítězstv___, pevné zdrav___,
se švihadl___, u zábradl___, po Lab___, Posázav___, královstv___, královskými
žezl__, milými slov___, rychlými temp___, sychravé počas___, stříleli děl___
5) Doplň slova do křížovky. Co mají doplněná slova společného?

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1) Mládě slona
2) Teplé roční období
3) Které mládě dělá
„píp,píp“?
4) Snese mi modré z
5) OVOCE pozpátku
6) Král měl v ruce

Řešení:
1)
MĚSTO
ŘÍKADLO

MOŘE
VEJCE

KUŘE
KOTĚ

STAVENÍ
LADĚNÍ

2)
kotě – 7.pád, množné číslo: koťaty
říkadlo – 3.pád, jednotné číslo: říkadlu
vejce – 2.pád, jednotné číslo: vejce
ladění – 6.pád, množné číslo: laděních
3) ŠTĚSTÍ
4)
dříví, pod koly, po nebi, ve zpravodajství, s koťaty, mezi letadly, v polích, se zelím,
pondělí, s kladivy, velká vítězství, pevné zdraví, se švihadly, u zábradlí, po Labi,
Posázaví, království, královskými žezly, milými slovy, rychlými tempy, sychravé
počasí, stříleli děly

5)
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