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Střední rod 

Pomáháme si ukazovacím zájmenem→ 
 

→ TO (dítě) 

 



1.Úkol :   
Nové učivo, dávej dobrý pozor! 

 

Vzory rodu středního jsou: 

 PAMATUJ !!! 

  Pokud chci určit správný vzor, kontroluji 

 koncovku slova 1. pádu a následně koncovku slova ve 2. pádě! 

 

 

MĚSTO       MOŘE      KUŘE      STAVENÍ 
 



MĚSTO MOŘE 

 zakončení 

v 1. pádě na- o 
 zakončení  

v 2. pádě na- a 

 zakončení  

v 1. pádě na- e, -ě 
 zakončení  

v 2. pádě na- e, -ě 

KUŘE 
STAVENÍ 

 zakončení  

v 1. pádě na- e, -ě 
 zakončení  

v 2. pádě na- ete, -ěte 

 zakončení  

v 1. pádě na- í 
 zakončení 

v 2. pádě na- í 



Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního 



2. Úkol :   
Vyber správnou volbu. 

 MĚSTO     MOŘE 
 

 KUŘE       STAVENÍ 
 



 

  1. Letadlo _________letí nad horami. 

  2. V hlubokém údolí _________ teče řeka.   

  3. Nad polem _________ zpívali skřivánci. 

  4. Zaklepání _________ se ozvalo znovu.  

  5. Srdce _________ začalo Mileně prudce bušit. 

  6. Hříbě _________ se páslo na louce.  

  7. Alenko, dávej pozor na auta _________! 

  8. Na podzim se češe ovoce _________. 

  9. Sídliště _________ už bylo postaveno. 

10. Koupil jsem si nové pouzdro _________. 

a)  



 

1. Ulice byla ozářena světly _________ aut. 

2. V geometrii pracujeme s kružidly _________. 

3. Pozorovali jsme husu s housaty _________. 

4. V zimě jsme spálili hromadu dříví _________.  

5. V rákosí _________ kvákaly žáby. 

6. Podlahu zametáme koštětem _________. 

7. Vítali nás vlídnými slovy _________. 

8. Rybník je obklopen rákosím _________. 

9. Vyšli jsme si na vycházku do polí _________. 

10. Cesta se vinula úzkým údolím _________. 

b)  



3. Úkol :  Pravopisné cvičení.  

Nezapomeň na naše pravidlo! Připomínám: 

 Podstatné jméno č.j.,v 1. pádě (kdo,co?),sleduji koncovku! 

 Vytvořím tvar č.j., 2. pád (koho, čeho?), sleduji koncovku! 

 Přiřadím správný vzor (město, moře, kuře, stavení). 

 Vytvořím tvary množného čísla a následně daného slova. 

 Podle koncovky vzoru určím pravopis. 

 Vzor : Jeli jsme plavidl…..y/i .  

 1. pád-  plavidlo    2.pád- plavidla 

 1. pád- město        2.pád- města 

  „jeli jsme městy- jeli jsme plavidly“ 



1. Po neb i/y pluly obláčky.  

2. V pokoji stál stolek s pohodlnými křesl i/y. 

3. Jako moučník máme lívance s povidl i/y.  

4. Do nového roku si lidé přejí hodně zdrav í/ý. 

5. Koně byli osedláni ozdobnými sedl i/y.  

6. Nad údol í/ý m se vznášejí mlhy. 

7. V Lab i/y stoupla voda. 

8. Vypravujte pohádku svými slov i/y. 

9. Na pol í/ý ch se sklízí obilí. 

10.Mám rád knedlíky se zel í/ý m. 

Zakroužkuj:  



Metodika : 

Prezentace učební látky.  

Demonstrace úkolů a plnění úkolů žáků kolektivně. 

Úkoly – žáci mohou pracovat souběžně nebo samostatně do vytištěných 
pracovních listů. 

Citace : 

http:www.zlobidlo.cz  

http://e-skola.sweb.cz/vs_po_L.html  

S. Čmolíková, P. Remutová, H. Slapničková, Jazyk český 7,Septima, 2011, 
ISBN 978-80-7216-288-8 
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