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Mužský rod 

Pomáháme si ukazovacím zájmenem→ 
 

→ TEN (otec) 

 



Připomeňme si, že u mužského 

rodu rozlišujeme: 

Životnost x  Neživotnost 



1.Úkol :   
Nové učivo, dávej dobrý pozor! 

 

Vzory rodu mužského jsou: 

 PAMATUJ !!! 

  Pokud chci určit správný vzor, kontroluji 

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

 

 

PÁN    HRAD    MUŽ    STROJ    PŘEDSEDA    SOUDCE 

 



PÁN- životný   HRAD- neživotný 

 zakončení v 2. pádě na- a 
 

 zakončení v 2. pádě na– u 

Zakončená na souhlásku TVRDOU nebo 

OBOJETNOU 

Tvrdé vzory 

Měkké vzory 

 zakončení v 1. pádě na 

souhlásku tvrdou  nebo obojetnou  

MUŽ- životný   STROJ- neživotný 

 zakončení v 2. pádě na- e  zakončení v 2. pádě na- e 

 zakončení v 1. pádě na 

souhlásku tvrdou  nebo obojetnou  

 zakončení v 1. pádě na 

souhlásku tvrdou  nebo obojetnou  

 zakončení v 1. pádě na 

souhlásku tvrdou  nebo obojetnou  



Zakončená na samohlásku 

PŘEDSEDA  
  

 zakončení 

v 1. pádě na- a 
 zakončení  

v 2. pádě na- y 

 zakončení 

v 1. pádě na- e 
 zakončení  

v 2. pádě na- e 

SOUDCE 



2. Úkol :   
Slova v závorce tvoř v 1. pádě čísla 

množného. 

Nad střechou zakroužili  (holub)              ________. 

(Orel)             ________ hnízdí ve vysokých horách. 

Na dalekém severu žijí (sob)            ________ . 

(Čáp)            ________ chytají žáby. 

(Pes)            ________ doprovázejí myslivce na hon. 

Z korun stromů se ozývají (kos )             ________ . 

(Sokol)              ________ létali nad polem. 

(Sysel)              ________ se schovávali. 



 

 

 
 Z hřiště se ozývaly hlasy (chlapec) ________. 
pád:__vzor :_______    

 Chcete být dobrými (čtenář) ________. 
pád:__vzor :_______  

Pozorovali jsme (zedník) ________ při práci. 
pád:__vzor :_______    

Vyprávěli jsme o našich (spisovatel) ________. 
pád:__vzor :_______    

Na břehu seděli (rybář) ________. 
pád:__vzor :_______    

Učitel přednášel (žák) ________. 
pád:__vzor :_______ 

 

 

Slova v závorce dej do náležitého tvaru 

čísla množného a urči jejich pád a vzor. 



3. Úkol :    
Urči vzor daného slova a  dej do 1. pádu čísla množného: 

  
    VZOR  

1.pád, 

  množného čísla 

mráz     

vůz     

kos     

srub     

útes     

strom     

pštros     

datel     

topol     



4. 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 (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce). 

 Podle koncovky vzoru určím pravopis. 

  Vzor : viděli jsme lv…..y/i .  

 1. pád-  lev                 2.pád- lva 

 1. pád- pán             2.pád- pána 
„viděli jsme pány- viděli jsme lvy“ 

 



1. Ps i/y běhali po zahradě.          

2. Dědeček má bílé vlas i/y a vous i/y.         

3. Tomáš donesl spolužákov i/y domácí úkol i/y.      

4. Brambory se převáží v pytl í/ý ch.  

5. Cestovatelé používají moderní kompas i/y.    

6. V listnatých les í/ý ch rostou dub i/y.       

7. Nad skalními útes i/y kroužili orl i/y.               

8. Jeřáb i/y pomáhají stavět dom i/y.                

9. Šaty chráníme před mol i/y.  

10. V tropických prales í/ý ch žije mnoho plazů. 

a)  



1. Motýl i/y poletují z květu na květ.  

2. Kočka utíkala před ps i/y, ale ps i/y ji dohonili. 

3. Honzík chytá ryby na červ i/y.          

4. Martin první doběhl k cíl i/y.          

5. Díval jsem se za odlétajícími čáp i/y.          

6. Dříve se obilí mlátilo dřevěnými cep i/y.              

7. V pytl i/y prokousaly myši díru.                   

8. Pstruz i/y si libují v čisté vodě.          

9. Za ocelovými pás i/y odpočívali lv i/y.             

10.Hlasatel i/y jsem špatně rozuměl.  

b)  



  

 

 
 

 
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  

http://www.mojecestina.cz/gramatika/vyjmenovana-slova/c2008091107-vyj 

menovana-slova-po-l.html  

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

7216-288-8 
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