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Ženský rod 

Pomáháme si ukazovacím zájmenem→ 
 

→ TA (matka) 

 



1.Úkol :   
Nové učivo, dávej dobrý pozor! 

 

Vzory rodu ženského jsou: 

 PAMATUJ !!! 

  Pokud chci určit správný vzor, kontroluji 

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

 

 

ŽENA       RŮŽE      PÍSEŇ      KOST 
 



ŽENA RŮŽE 

 zakončení 

v 1. pádě na- a 
 zakončení  

v 2. pádě na- y 

 zakončení  

v 1. pádě na- e, -ě 
 zakončení  

v 2. pádě na- e, -ě 

PÍSEŇ 
 KOST 

 zakončení  

v 1. pádě- 

souhláskou 
 zakončení  

v 2. pádě na- e, -ě 

 zakončení  

v 1. pádě-

souhláskou 
 zakončení 

v 2. pádě na- i 



Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského 



2. Úkol :   
Vyber správnou volbu. 

 
ŽENA       RŮŽE 

 
 PÍSEŇ         KOST 

 



  1. Kuchař vložil pekáč do trouby _________. 

  2. Kvalitní nože se vyrábějí z oceli _________. 

  3. Na pasece tančí lesní víly _________.  

  4. Na pláži _________ byly kamínky.  

  5. Hvězdy ______ jasně svítily na nočním nebi.  

  6. Ve škole píšeme na tabuli _________. 

  7. Na návsi _________ je rybníček. 

  8. Přítel ti pomůže v nesnázích _________.  

  9. Maminka krájela cibuli _________.  

10. Líný Honza ležel na peci _________. 

a)  



  1. Dej pozor na nebezpečné vosy _________! 

  2. Na poli zůstaly otepi slámy _________. 

  3. Nedívej se dlouho na televizi _________. 

  4. Komín je plný sazí _________. 

  5. Ozývalo se houkání sovy _________.  

  6. Krtci si dělají chodbičky v zemi _________.  

  7. V neděli _________ pojedeme na výlet. 

  8. Teta leštila nádobí z mosazi _________. 

  9. Chybami _________ se člověk učí. 

10. Jeli jsme na kole do Břeclavi _________. 

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 (žena, růže, píseň, kost). 

 Podle koncovky vzoru určím pravopis. 

  Vzor : Vysoké bříz…..y/i .  

 1. pád-  bříza                 2.pád- břízy 

 1. pád- žena            2.pád- ženy 
   „vysoké ženy- vysoké břízy“ 



1. Hus i/y mávají křídly.  

2. Na návs i/y si hrají děti. 

3. Staří lidé chodí o hol i/y.   

4. Na tabul i/y píšeme barevnými křídami.  

5. Někdy svítíme lampam i/y.       

6. Chybam i/y se člověk učí.          

7. Rádi se zabýváme ručními pracem i/y.      

8. Koláče dáme do troub i/y.  

9. Žížal žijí v zem i/y.       

10.Pojedu do České Líp i/y. 
 

a)  



1. U rybníka jsme pozorovali žáb i/y. 

2. Jan Žižka zemřel u Přibyslav i/y.          

3. Z Vltav i/y teče voda do Labe.          

4. Jsi zašpiněný od barv i/y.          

5. Jídlo bez sol i/y není chutné.          

6. Do škol i/y chodíme včas.          

7. Ze slám i/y zhotovíme rohožku.          

8. Husité se vrátili z vítězné bitv i/y.          

9. U chalup i/y rostou modré chrp i/y.          

10.Rád sbírám houb i/y. 

b)  



Metodika : 

Prezentace učební látky.  

Demonstrace úkolů a plnění úkolů žáků kolektivně. 

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