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Žák určí podstatné jméno ženského rodu, umí je zařadit ke 

správnému vzoru, určí mluvnické kategorie, skloňuje ve 
správných tvarech. 
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Podstatná jména rodu ženského 

 
Aprílová škola 
Jiří Žáček 
 
Navštívíme dneska spolu 
aprílovou školu, 
kde žáci s poškoláky v čele,  
zkoušejí pana učitele. 
 

 

Když domů pětku přinese si,                        
syn vykárá ho za pačesy 
(jestliže ovšem nemá pleš)… 
Všechno je pravda – žádná lež! 
 
 

      
     Co se učí v aprílové škole? 
     Lhaní, zlobení a ještě kdesi cosi: 
     Říkat v cizích řečech helevole, 
     dělat na rodiče dlouhé nosy. 

      Že je cukr slaný a tma že je bílá, 
     nejtepleji že je na Vánoce… 
     Tak to ale chodí jenom na apríla, 
     jenom na apríla –  
     jenom jednou v roce. 

(Jiří Žáček, Aprílová škola) 
 

1) Vyber z básničky podstatná jména rodu ženského a zařaď je ke vzorům, 
vymysli a napiš další slova, která se také podle daného vzoru skloňují. 

 

ŽENA - ………………………………………………………………………………………… 

RŮŽE - ………………………………………………………………………………………… 

PÍSEŇ - ……………………………………………………………………………………….. 

KOST - ………………………………………………………………………………………... 

 

2) Tvoř zadané tvary podstatných jmen rodu ženského. 
 

škola (2.p.j.č.) do ………...,   lež (6.p.mn.č.) …………,  myš (7.p.mn.č.) s ……………,   

tabule (4.p.j.č.)  ………………,   větev (6.p.mn.č.) ve …………………,   sůl (2.p.j.č.) 

bez ………………….,   vědomost (7.p.mn.č.) …………………..,   mrkev (3.p.j.č.) k 

…………...,   škeble (7.p.mn.č.) mezi ………………..,    plástev(2.p.mn.č.) několik 

………, neděle (6.p.j.č.) v ……………, palma (1.p.mn.č.) ………………, tůň (3.p.j.č.) 

k……….,   vrtule (4.p.j.č.) ……………… 

 

 

 



3) Vyškrtni slova, která na řádek nepatří a odůvodni proč. 

  LÁSKA, PÍLE, PÝCHA, SMUTEK, LENOST, ZLOST, NENÁVIST, SKROMNOST 

  MYŠ, KOZA, KOČKA, KRÁVY, ŽIRAFA, FENA, PĚNKAVA, VLAŠTOVKA, LAŇ 

  NA POSTELI, V MRKVI, SE SESTROU, O KAMARÁDCE, NA TABULI, O JANĚ 

 
4) O prázdninách pojedeme na výlet po městech České republiky, doplň náležité 

tvary podstatných jmen ženského rodu. 
 

Pojedeme do…… 

Čáslav___, Zbraslav___, Olomouc___, Opav___, Přibyslav___, Ostrav___, 

Boleslav___, Jihlav___, Břeclav__, Příbram___, Prah___, Kroměříž___ 

…dívej se na mapu ČR a vypiš další vlastní jména, která patří k ženskému rodu, 

navštívit můžeš i hory, pohoří, řeky: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jak se ti práce s podstatnými jmény rodu ženského dařila? NAKRESLI SMAJLÍKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení: 

1)  

ŽENA – škola, pětka, tma, učitelka, Monika, mísa, nástěnka, bitva, houba… 
RŮŽE – tabule, lavice, neděle, Francie, Lucie, židle, chvíle, cibule… 
PÍSEŇ – mrkev, korouhev, pláž, zbraň, postel, obec, petržel, plástev… 
KOST – pleš, lež, krev, myš, radost, pomoc, hráz, Břeclav, obuv, věc… 
 

2)  

škola (2.p.j.č.) do školy, lež (6.p.mn.č.) lžích, myš (7.p.mn.č.) s myšmi, tabule 
(4.p.j.č.)  tabuli, větev (6.p.mn.č.) ve větvích, sůl (2.p.j.č.) bez soli, vědomost 
(7.p.mn.č.) vědomostmi, mrkev (3.p.j.č.) k mrkvi, škeble (7.p.mn.č.) mezi škeblemi,    
plástev(2.p.mn.č.) několik pláství, neděle (6.p.j.č.) v neděli, palma (1.p.mn.č.) palmy, 
tůň (3.p.j.č.) k tůni, vrtule (4.p.j.č.) vrtuli 
 

3)  

LÁSKA, PÍLE, PÝCHA, SMUTEK, LENOST, ZLOST, NENÁVIST, SKROMNOST 
- není rodu ženského 

MYŠ, KOZA, KOČKA, KRÁVY, ŽIRAFA, FENA, PĚNKAVA, VLAŠTOVKA, LAŇ 
- není čísla jednotného 

NA POSTELI, V MRKVI, SE SESTROU, O KAMARÁDCE, NA TABULI, O JANĚ 
- není v 6. pádě a neodpovídá na pádovou otázku KOM? ČEM? 

 
4)  

Čáslavi, Zbraslavi, Olomouce, Opavy, Přibyslavi, Ostravy, Boleslavi, Jihlavy, 

Břeclavi, Příbrami, Prahy, Kroměříže 

…Vltava, Odra, Sázava, Sněžka, Morava, Litomyšl, Třeboň… 

 

 

 


