
Pracovní	 list c�. 5 Jmé	no:

PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO

1. U podstatných jmen rodu mužského urči číslo, pád a vzor

pod. jméno životné   
neživotné

číslo pád vzor

hézký	  dén

na stoléch

u stromu�

o Karlovi

béz klí	c�é

kra	 lí	ku� m

Davidé!

Autobusý

2. Slova v závorce dej do správného tvaru a přepiš
K jaru patr�í	 kra	 sný	  zpé�v (pta	k), ktérý	  sé rozlé	ha	  s� iroko do okolí	. Vélka	
c�a	 st (druh) sé vrací	 z téplý	ch krajin. Na jar�é sé probouzí	 vés�kérý	  hmýz.
(Lésní	k) nasta	va	  problé	m s (ku� rovéc). Probouzí	 sé i vza	 cné	  (druh) jako
jsou (tésar�í	k), (c�méla	k) a va	 z�ký.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

3. Doplň vynechané koncovky
Toma	s�  ra	d jézdí	 k babic�cé na vésnici. Poma	ha	  jí	 krmit holub_, kohout_,

ps_, béran_, kozl_ a krocan_. Potom s babic�kou var�í	 obé�d_. Pr�éd

spaní	m c�té babic�ka Toma	 s�ovi pr�í	bé�h_ o pr�í	rodé� . Č-asto jézdí	 na vý	 lét_

autobus_. Navs�té�vují	 kra	 sné	  hrad_ a za	mk_. Z vý	 létu�  si pr�iva	z�éjí	 kra	 sné	

za	 z� itk_.



4. Následující slova zařaď ke správnému vzoru
Pés, obraz, obdivovatél, strom, or�éch, nu� z� , pékar�, hrnéc, za	pisní	k,
saméc, kominí	k, pta	k, vé�néc, mýslivéc, c�méla	k, klí	c�

PA/ N

HRAD

MUZ-

STROJ

5. Podstatná jména napiš ve správném tvaru
kamara	d – 7. p., c�. mn. _______________________________________

vý	 lét – 4. p., c�. j. ____________________________________________

stu� l – 6. p., c�. j. _____________________________________________

u	 kol – 2. p., c�. m.   __________________________________________

David – 5. p., c�. j. ___________________________________________

strom – 3. p., c�. mn. _________________________________________

pés – 4. p.., c�. mn. __________________________________________

pta	k – 6. p., c�. mn. __________________________________________

uc�itél – 3. p. c�. j. ____________________________________________
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