
                                                                                                                                                                          

 

                                    

 

 

Dopiš k obrázkům názvy osob, zvířat a věcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PODSTATNÁ JMÉNA 

    názvy osob    názvy zvířat      názvy věcí 



Rozděl podstatná jména do správných domečků. Vymysli a dopiš do domečku 
další podstatná jména. 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

              

         názvy osob                názvy zvířat             názvy věcí 

 

    ______________      ______________     ______________ 

    ______________      ______________     ______________ 

    ______________      ______________     ______________ 

    ______________      ______________     ______________    

 

 

 

     štika 

    babička 

    traktor 

    aktovka 

   jablko     slepice 

    kočka 

   užovka 

  maminka 

    malíř 

   kabát    chlapec 



 

Rozděl a zapiš podstatná jména podle rodu mužského, ženského a středního. 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

            TEN                             TA                             TO 

      rod mužský                 rod ženský                 rod střední 

 _____________         ______________        ______________ 

 _____________         ______________        ______________                 

 _____________         ______________        ______________ 

 _____________         ______________        ______________ 

_____________          ______________        ______________   

_____________          ______________        ______________ 

  kamarád   

   koťátko    strom 

    kráva       televize 

    křeslo 

    řidič 

   mýdlo 

  panenka 

   miminko 

     tygr    

  babička  

     house 

   pěnkava 

      krtek 

   lékařka 

      děvče 

    koberec 

     Rod mužský, ženský, střední 



 

Číslo jednotné – označuje jednu osobu, zvíře nebo věc ( ten 
                           pán, ta kočka, to mýdlo)      
                            
 Číslo množné – označuje více osob, zvířat nebo věcí ( muži, 
                            kočky,  mýdla)  
 
Pod každé slovo na pergamen napiš podstatné jméno v množném čísle.     
 
 

         kniha                                tygr                         chlapec       
                  
 
 
 
 

          dívka                           kuře                               ruka 
 
 
 
 
          houska                         hrad                              žena 
 
 
 
 
Urči číslo u podstatných jmen. Do závorky napiš – č. j. nebo č. mn. 

Skřítci (       ) vstoupili do tajemné komnaty(        ). Byl tam 
létající koberec(        ), okřídlené boty(        ), kouzelná harfa 
(          ), čarodějné knihy(         ), divotvorný meč(         ) a 
mluvící zrcadlo(        ). Vítek(         ) uviděl pod pytlem (       ) 
dukátů(         ) několik knih(       ). Vzal jednu knihu(        ) do 
ruky(       ) a začal v ní číst. 
 

Číslo jednotné a množné 



 
 
Jména osob (Klára), měst (Třebíč), zvířat ( Baryk), řek  
(Labe), zemí ( Polsko), pohoří ( Krkonoše) píšeme s velkým 
písmenem. 
 
Vylušti jména dětí a přepiš je psacím písmem. 

PAVLÍNAČENĚKROMANVERONIKAFRANTIŠEK 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
Vylušti jména měst a přepiš je psacím písmem. 

BRNOPRAHAOSTRAVAJIHLAVATELČ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
Vylušti jména zvířat a přepiš je psacím písmem. 

PESBROKKOČKAMICKASLONJUMBOKLOKANSKIPI 
_______________________________________ 

_______________________________________  

_______________________________________ 

Vylušti jména řek a přepiš je psacím písmem. 

LABEVLTAVASÁZAVAJIHLAVAOSLAVA 
_______________________________________ 

_______________________________________  

______________________________________ _ 

   Vlastní jména 



Doplň do vět správné názvy.  

Naše město se jmenuje ____________. Teče tu řeka 

______________. Mám kamarádku  ______________. Moje 

babička má kocourka ____________ a krávu ____________. 

V zimě pojedeme lyžovat do _______________. V létě jsme 

byli u moře v _______________. 

Nápověda: (MARTA, MIKEŠ, STRAČENA, TŘEBÍČ, JIHLAVA, ITÁLIE, 

KRKONOŠE) 

Vyhledej a podtrhni podstatná jména.  

Na zahradě kvetou tulipány. Děti jdou do školy.Teta peče 

koláče. Kočka má koťata. Slepice snesla vajíčko. 

Podstatná jména vypiš a urči u nich rod a číslo. 

podstatné jméno           rod         číslo 
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