
ČESKÝ JAZYK
Podstatná jména

8.ročník

Mgr. Ladislava Zdražilová
 charakteristika podstatných jmen – mluvnické kategorie

 vlastních jména
 vytvořeno 22.10.2012 v Bruntále



Zopakuj si, co už znáš a víš o 
podstatných jménech:

1.Podstatná jména jsou: (zakroužkuj správnou 
odpověď)

a) nám říkají, co kdo dělá     
b) určují počet      
c) názvy osob
d) názvy zvířat 
e) názvy věcí
f) názvy vlastností a činností



2. U podstatných jmen určujeme: 
vyber správnou odpověď, zakroužkuj!

osobu      pořadí

název      vzor

rod         jen 5. pád

číslo       podle vzoru mladý

pád       podle vzoru jarní

čas        jen 1. pád



3. Rozlišujeme číslo :  vyber správnou 
odpověď- zakroužkuj!

1. Mnohonásobné  

2. Několikanásobné

3. Jednotné

4. Několikrát

5. Množné



4. Podstatná jména skloňujeme 
pomocí pádových otázek, kterých je: 

• Dvě, tři, patnáct, dvacet, šest, osm, deset, jen 
jedna, pouze sedm



5. Přiřaď pádové otázky správnému 
pořadí:

• 1.pád
• 2.pád
• 3.pád
• 3,pád
• 4.pád
• 5.pád 
• 6.pád
• 7.pád

• Kho,co?  
• Kdo,co?  
• Oslovujeme,voláme
• Koho, čeho?  
• Kom, čem? 
• Kým, čím? 
• Komu, čemu?



• Pro chytré hlavy :  „Víš, které pády 
označujeme jako bezpředložkové?“



6. Které rody určujeme u podstatných 
jmen? Nehodící škrtni!

Mužský životný   Mužský neživotný  Ženský  
Střední  Středový  Dětský



7. . Každý rod má své vzory :  vyber a 
přiřaď správnou odpověď

Mužský životný     Mužský neživotný    Ženský Střední

kuře, žena, myš, kost, město, předseda, pán, 
hrad, stavení, muž, moře, stroj, píseň, soudce, 

květina, auto, růže, les, myš, slunce



8. Vlastní jména píšeme velkým písmenem, 
označují jednu určitou osobu (u každého bodu 

uveď tři příklady):

• zvíře___________________________________
• město__________________________________
• horu____________________________________
• řeku_____________________________________
• stát_______________________________________
• příslušníka národa_____________________________
• knihu_____________________________________
• časopis____________________________________



Děkuji za pozornost.
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