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1. Zapiš správně podstatná jména rodu mužského podle životnosti: 



Pavel, ukazatel, chlapec, syn, přítel, průvod, pilot, tryskáč, cíl, chlívek, pes, čas, gram, plž, 
krotitel, výlet, břeh, pytel, vodník, chléb, komár, cyklista, močál, sněhulák, tuleň, strašák, čert, 
lid, přístroj, papoušek, hrdina, život, nůž, panák, drak, konipas, plyn, rys

  

           

                                    životný                                                                           ne     neživotný

2. Zařaď podstatná jména rodu mužského ke správným vzorům:

Čáp, časopis,dělník,radista, rádce, vrt, starosta, meč, strýc,keř,  pás, houslista, nerv,vůdce, 
nosorožec, dareba, obratel, drak, terč, pád, rýč,  padák, jitrocel, přednosta, správce, kůň, les, led, 
zrádce, klokan, počítač, pásovec, topol, kytarista, vlak, pásek, tesař, tesařík, kopec, tvůrce, učitel, 
průvodce, úředník,důchodce, nezbeda, ředitel, basista, strojvůdce, hoch,král, motýl,hlídač, nůž, 
traktorista, mýval,flétnista,  kněz, zástupce, cíl, škůdce, zedník, , čmelák, , Michal, hospodář, 
tenista, prodejce, měsíc,

    
PÁN HRAD MUŽ STROJ PŘEDSEDA SOUDCE

                                                                            
                                                   

3. Vybarvi okýnka s podstatnými jmény podle vzorů :  
       pán -  modrá, hrad - hnědá, muž - oranžová, stroj -  červená, předseda -  černá,    



       soudce – zelená

VLK ŘEDITEL KRAJ MÁJ HLASATEL HVOZD
PŘÍTEL SOKOL OHEŇ PYTEL HOUF VÍTĚZ
TURISTA OBHÁJCE MEDVĚD BUK DÁRCE CYKLISTA
ŠACHISTA DOZORCE ZÁSTUP PTÁK ŽALOBCE TANKISTA
ZAJÍC ZUB RÁJ JETEL OREL TULEŃ
CHLÉB BUDOVATEL HÁJ PŘÍSTROJ CHLAPEC KAPITÁN

   

4. Zapiš daná podstatná jména v množném čísle:

číslo jednotné číslo množné
žák
král

důraz
průkaz
ručitel

cyklista
hroch

dozorce

5. Zapiš daná podstatná jména v jednotném čísle:

číslo jednotné číslo množné
náčelníci
průvody
cizinci
atleti

učitelé
Poláci

jíly
obratle

1. Zapiš správně podstatná jména rodu mužského podle životnosti: 



Pavel, ukazatel, chlapec, syn, přítel, průvod, pilot, tryskáč, cíl, chlívek, pes, čas, gram, plž, 
krotitel, výlet, břeh, pytel, vodník, chléb, komár, cyklista, močál, sněhulák, tuleň, strašák, čert, 
lid, přístroj, papoušek, hrdina, život, nůž, panák, drak, konipas, plyn, rys

  

           

                                    životný                                                                           ne    neživotný

2. Zařaď podstatná jména rodu mužského ke správným vzorům:

Čáp, časopis,dělník,radista, rádce, vrt, starosta, meč, strýc,keř,  pás, houslista, nerv,vůdce, 
nosorožec, dareba, obratel, drak, terč, pád, rýč,  padák, jitrocel, přednosta, správce, kůň, les, led, 
zrádce, klokan, počítač, pásovec, topol, kytarista, vlak, pásek, tesař, tesařík, kopec, tvůrce, učitel, 
průvodce, úředník,důchodce, nezbeda, ředitel, basista, strojvůdce, hoch,král, motýl,hlídač, nůž, 
traktorista, mýval,flétnista,  kněz, zástupce, cíl, škůdce, zedník, , čmelák, , Michal, hospodář, 
tenista, prodejce, měsíc,

    
PÁN HRAD MUŽ STROJ PŘEDSEDA SOUDCE
čáp časopis kůň cíl nezbeda strojvůdce
drak vrt pásovec jitrocel traktorista škůdce
klokan pás tesař meč houslista vůdce
tesařík nerv učitel měsíc tenista tvůrce
úředník Pád ředitel nůž radista zástupce
motýl padák král obratel kytarista prodejce
mýval les kněz terč basista zrádce
zedník led hospodář rýč dareba průvodce
čmelák topol nosorožec počítač starosta důchodce
Michal vlak strýc keř přednosta správce
hoch pásek hlídač kopec flétnista rádce

                                                                            
                                                   

3. Vybarvi okýnka s podstatnými jmény podle vzorů :  
       pán -  modrá, hrad - hnědá, muž - oranžová, stroj -  červená, předseda -  černá,    
       soudce – zelená



VLK ŘEDITEL KRAJ MÁJ HLASATEL HVOZD
PŘÍTEL SOKOL OHEŇ PYTEL HOUF VÍTĚZ
TURISTA OBHÁJCE MEDVĚD BUK DÁRCE CYKLISTA
ŠACHISTA DOZORCE ZÁSTUP PTÁK ŽALOBCE TANKISTA
ZAJÍC ZUB RÁJ JETEL OREL TULEŃ
CHLÉB BUDOVATEL HÁJ PŘÍSTROJ CHLAPEC KAPITÁN

   

4. Zapiš daná podstatná jména v množném čísle:

číslo jednotné číslo množné
žák žáci
král králové

důraz důrazy
průkaz průkazy
ručitel ručitelé

cyklista cyklisté
hroch hroši

dozorce dozorci

5. Zapiš daná podstatná jména v jednotném čísle:

číslo jednotné číslo množné
náčelník náčelníci
průvod průvody
cizinec cizinci

atlet atleti
učitel učitelé
Polák Poláci

jíl jíly
obratel obratle
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