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V textu písně vyhledej  (podtrhni) 
podstatná jména: 

Písničku složil Pavel Žalman s názvem „Kdyby tady byla taková panenka“
(není na škodu se text naučit, často ji zpíváme u táboráků…..)

1. |:Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla:|
|:která by mě chtěla, syna vychovala, přitom pannou byla:|

2. |:Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti:|
|:ty by jsi mně musel kolíbku dělati, do dřeva netíti:|

3. |:Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti:|
|:ty bys mně musela košiličku šíti bez jahly a nití:|

4. |:Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jahly a nití:|
|:ty by jsi mně musel žebřík udělati až k nebeské výši:|

5. |:Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši:|
|:lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu:|



Kolik jste našli podstatných jmen?



Nyní přiřaď podstatná jména k rodům a vepiš 
do tabulek:

panenka      syna     pannou  kolíbku  děvčata 

do dřeva       košiličku poupě     bez jahly

nití      žebřík      výši      konec    lvíčatům

rod mužský         rod ženský     rod střední



Urči rod  daných podstatných jmen:

1. Kufr

2. Obraz

3. Ruka

4. Zrcadlo

5. Závěs

6. Prkno

7. Kohoutek

8. Věž

9. Papír

10. Opěradlo

1. Bez motoru

2. Na motocyklu

3. Pod věží

4. Do okna

5. Bez růže

6. A kniha

7. Pro salát

8. V zahradě

9. Bez sněhu

10. K umyvadlu



Určuj rod a přiřaď vzor k podstatným jménům 
Podstatné jméno Rod Vzor

Nad topoly

S kamarádkou

Pečení holubi

Obchody

Sklo

Vojevůdce

Bábovka

Houpačkou

Obuv

Košile

Pověst

Se štěňaty

Průvodce

Houslista



U podtrženého slova urči pád -
zakroužkuj na správný počet prstů.

Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

Roste jako houby po dešti .

Co máš na srdci, to máš na jazyku.
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Z bláta do louže.

Mluví, co mu slina na jazyk přinese.

Sypat si popel na hlavu.

Já o voze, ty o koze.

Hlad je nejlepší kuchař.



Přemýšlej a správně určuj!
Podstatné 
jméno

Pád Číslo Rod vzor

U školy

Na dvoře 

před domem

u kamarádů

malý zajíček

Pavle!

Vedle stromů

Jde lesem

Do zahrady

Před kůzlaty 

Na vidličce

Tatínkovi

Schovej příbory



Doplň koncovky podstatných jmen

1. Babočka kopřivová patří mezi 
motýl_. 

2. V čistých vodách žijí pstruz_.
3. Z okna jsme pozorovali kos_. 
4. O král_ch se vyprávějí různé 

legendy.
5. V novinách se psalo jen o 

vítěz_ch. 
6. Nové mobil_ jsou velmi malé a 

praktické. 
7. Závodník sní o velkém vítězstv_.
8. Mezi strašidl_ nemohl chybět 

čert. 
9. Zajíc pelášil směrem k pol_. 
10. Dnešnímu počas_ nelze nic 

vytknout. 
11. Polévka byla ozdobena petržel_. 
12. V neděl_ by měli lidé odpočívat. 
13. Map_ jsou zmenšeninami 

zemského povrchu. 
14. Jeřáb_ jsou ptáci podobní čápům. 
15. Velice se radoval z pochval_. 
16. Objevitelé se často brodili 

močál_.
17. Po kompostu lezli dlouzí červ_.
18. Mezi dvěma dom_ stál drátěný 

plot. 
19. Otužováním předcházíme kašl_. 



 Na vycházce jsem potkal dvě 
kobyl_.

 Svými chybam_ bychom se měli 
učit. 

 Přístav byl chráněn vlnolam_. 
 Stará stavení byla propojena s 

chlév_. 
 Prý to udělali nějací tramp_. 
 Na staveništi se tyčily stavební 

jeřáb_.
 Se sol_ to nepřeháněj. 
 Silničáři sem postavili cedul_. 
 Ze svého dětstv_ nám toho moc 

neřekl. 
 Sportovci házeli kladiv_. 

 Koz_ rády žerou zel.
 Student se dostavil k učitel_. 
 Rodiče se seznámili se 

záznam_ o prospěchu.
 Ve vodě jsme zahlédli plující 

krokodýl_. 
 Všechny škol_ jsou o 

prázdninách uzavřeny. 
 S novou obuv_ jsem spokojen. 

Na pánv_ se smažily řízky.
 Klobás_ nám velice chutnaly. 
 O stavebnictv_ se mluví opravdu 

často. 
 Raketa rychle stoupala k neb_.



Blahopřeji a klaním se Vašemu 
úspěchu;)
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