


ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Česká abeceda má 34 písmen. 

Dělíme je na tiskací, psací, malá a velká.

ABECEDA

Příloha: originální listy
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

A a
Andulka dostala k svátku

andulku na památku.

Zpívá si andulka tence

písničku o Alence.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem A.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

B b
Bubnujeme na buben,

pojďte, děti, pojďte ven!

Bubnujeme bum, bum, bum,

budeme mít nový dům.

A kdo s námi nepůjde, 

ten v něm bydlet nebude.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem B.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

C c
Cihly, cement, vápno, písek,

na co je to, zedníci?

Vystavíme z cihel domy,

celou novou ulici.

Nakresli obrázek na písmenko C.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Č č
Často čichá do pekáče,

často chodí na koláče

myška maličká.

Číhá na ni naše kočka,

až se jednou myšky dočká,

bude honička.

Nakresli obrázek, který začíná na písmenko Č.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

D d
Půjdeme do vody,

to budou závody!

Tonda nás povede,

ten plavat dovede.

Olda se nedal,

doplaval nejdál.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem D.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Ď ď
Děda dělá dětem lodě,

děti s nimi chodí k vodě.

Dívají se za lodí,

jak na vodě závodí.

Nakresli obrázek, ve kterém vyslovíš hlásku Ď.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

E e
Evelíno, Evo, Emo,

od E máte křestní jméno.

Evženie jich má více,

víc než slovo učebnice.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem E.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

F f
Frantík poznal na dálku

na zahrádce fialku.

Filip už ji také vidí,

po dalších se oba pídí.

Nakresli kyti čku, která začíná písmenkem F.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

G g
Guma gumě povídala,

že celý den gumovala.

Gustík gumu potřeboval,

aby kaňku vygumoval.

Nakresli školní pomůcku, která začíná písmenkem G.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

H h
Housata jdou houpy, hou,

houpají se za mámou.

Navzájem se hašteří,

huse derou  se pod peří.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem H.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

CH ch
Chlubila se chobotnice, 

že má rychlá chapadla.

Kdyby chtěla něco chytit,

tak by to hned popadla.

Nakresli zvířátko, které začíná na písmenko CH.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

I i
Ivo postavil si stan,

protože je indián.

Dostal také od Ivanky

tři cukrové indiánky.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem I.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

J j
Ježek Jenda s ježkem Járou

jedou z kopce velkou károu.

Jablíčka dnes rozváží

od jabloně k nádraží.

Nakresli obrázek na písmenko J.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

K k
Kája kouká na kukačku

na vysokém buku.

Volá na ni: “Kuku, kuku!“

Ona na něj: “Kluku!“

Nakresli obrázky, které začínají písmenkem K.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

L l
Lev kráčí po husté buši,

huňatá hříva mu sluší.

Lvice s dvěma lvíčaty

lepí se mu na paty.

Nakresli obrázek na písmenko L.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

M m
Mámo, mámo, maminko,

až budeš mít  miminko,

společně mu zazpíváme,

že jsme rádi, že ho máme.

Nakresli obrázky na písmenko M.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

N n
Nos se schoval mezi oči,

otoč hlavou, též se točí.

Neustále něco cítí,

každou vůni hnedle chytí.

Nakresli obrázky na písmenko N.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Ň ň
Jeník měl sáně,

sedl si na ně.

Pustil se s nimi

z vysoké stráně.

Nakresli obrázek, ve kterém slyšíš hlásku Ň.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

O o
Okolo stolečku, okolo stolu

kočka a kocourek honí se spolu.

Ona ho volala, že na něj počká,

potom mu utekla, falešná kočka!

Namaluj zvířátka, která začínají písmenkem O.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

P p
Pejsek Puňťa, chytrý psíček, 

v pátek v parku našel míček.

Byl moc pěkný, veliký,

s červenými puntíky. 

Nakresli obrázek na písmenko P.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

R r
Rak leze z rákosí

navečer za rosy,

rak leze z díry,

má dlouhé kníry.

Nakresli obrázek na písmenko R.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Ř ř
Řežu, řežu dříví,

už jsem celý křivý.

Řežu dříví z ořechu,

narovnám je pod střechu.

Řežu dříví na polínka,

vaří kaši Kateřinka.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem Ř.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

S s
Slimák slyší, že déšť ustal,

na sluníčko culí se.

Na salát chuť velkou dostal,

ve skleníku staví se.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem S.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Š š
Šiju, šiju košilku,

ušiju ji za chvilku.

Pak ušiju kabátek,

naší Dáši na svátek.

Nakresli obrázek na písmenko Š.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

T t
Telátko má tlamičku

ještě teplou po mlíčku.

A už kouká na vrata

jako velká telata.

Nakresli obrázek na písmenko T.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Ť ť
Sviť, měsíčku, sviť,

ať mi šije niť.

Šiju, šiju si botičky 

do sucha i do vodičky.

Nakresli obrázek, ve kterém uslyšíš hlásku Ť.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

U u
Učitel a učitelka

učí žáky od pondělka.

Kdyby mohli učit déle,

učili by do neděle.

Nakresli obrázek na písmenko U.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

V v
Véna má rád vlažnou vodu,

vypouští ji z vodovodu.

Napřed vanu napustí,

vykoupe se, vypustí.

Nakresli obrázky na písmenko V.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

W w
Jedno vé vždy s druhým chodí,

protože se k sobě hodí.

Dvojité WÉ bývá vzácné,

sice zvláštní, zato krásné.

Nakresli obrázek s písmenkem W.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

X x
Xaver chtěl být hudebníkem,

třeba dobrým bubeníkem.

Dali mu však xylofon,

nedostal z něj ani tón.

Nakresli hudební nástroj na písmenko X.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Y y
Ypsilon je jako prak,

přidej oblouk, je to drak.

Ypsilon má jednu nožku,

v diktátech se plete trošku.

Nakresli obrázek k básničce, písmenko Y zvýrazni.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Z z
Za vesnicí pod lesem

u zelené meze,

Leze, leze jezevec,

zelí z pole veze.

Nakresli obrázek, který začíná písmenkem Z.
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ČESKÁ ABECEDA, PSANÍ ČESKÝCH PÍSMEN A1

Ž ž
Žába leží v kaluži,

má veliký žal,

Měla velkou žížalu,

tu ji žabák vzal.

Žába leží v kaluži,

pláče ze žalu,

že má žabák v žaludku

její žížalu.

Nakresli zvířátka, která začínají písmenkem Ž.
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ROZDĚLENÍ HLÁSEK A2

Hlásky rozdělujeme na samohlásky  a souhlásky.

Samohlásky jsou: 

krátké: a,e,i (y),o,u

dlouhé: á,é,í (ý),ó, ů (ú)

dvojhlásky: au, ou

Ostatní hlásky jsou souhlásky. 

V českých slovech se 

po některých souhláskách píše vždy tvrdé y – říkáme jim tvrdé souhlásky, 

po některých souhláskách píše vždy měkké i – říkáme jim měkké souhlásky,

po některých souhláskách píše v některých slovech tvrdé y a v některých slovech

měkké i - říkáme jim obojetné souhlásky.

Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

Tvrdé souhlásky jsou:

H CH K R D T N

h ch k r d T n

Měkké souhlásky jsou:

Ž Š Č Ř C J Ď Ť Ň

ž š č ř c J ď ť ň
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ROZDĚLENÍ HLÁSEK A2

 

1. Prohlédni si tvrdé a měkké souhlásky a v další tabulce se je snaž najít a

vybarvit jednotlivá písmenka. Tvrdé souhlásky  vybarvi modře, měkké

souhlásky červeně:

A B C Č D Ď E F G

H CH I J K L M N Ň

O P Q R Ř S Š T Ť

U V W X Y Z Ž   

2. A tady to zkus ještě jednou:

a b c č d ď e f g

h ch i j k l m n ň

o p q r ř s š t ť

u v w x y z ž   
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ROZDĚLENÍ HLÁSEK A2

3. Najdi balónky s tvrdými souhláskami a přivaž je provázkem chlapci.   

Najdi balónky s měkkými souhláskami a přivaž je provázkem holčičce. 
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ROZDĚLENÍ HLÁSEK A2

4. Doplň slova po tvrdých souhláskách:

knih__ břeh_ oh__nek poh__b h__mna

kuch__ně ch__tá střech__ ch__trý ořech__

řek__ k__tka zvuk__ s   jablk__ k__tara

r__č r__ba r__bník r__s r__bíz

jahod__ schod__ u   vod__ do   zahrad__ d__chej

t__den not__ květ__ mot__l šat__

vidím slon__ kořen__ žádn__ pevn__ do  bedn__
 
 

5. Doplň slova po měkkých souhláskách: 

muž__ ž__zeň ž__dle lž__čka ž__vot

š__ška prš__ š__kovný koš__le š__pka

č__ch č__stý č__slo č__st poč__tač

ř__jen ř__zek ř__dí lékař__ př__roda

c__bule na  kopc__ c__l v   prác__ c__gareta

j__dlo j__zda kraj__na J__rka j__stota

chod__  řid__č d__vák hod__ny bud__k

t__cho ut__rej host__na t__kají t__skárna

pen__ze jarn__ prvn__ závodn__k slun__čko
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DÉLKA SAMOHLÁSEK A3
Všimni si rozdílu mezi slovy:

víla – vila
salát – sálat
dráhy – drahý
vaz – váz
šili – šílí
daleko – dálka
král – kraluje

Tyto dvojice slov se liší pouze čárkou nad samohláskou,

ale jejich význam je často zcela jiný.

Víla je kouzelná postava. Vila  je dům v zahradě.
Salát je zelenina nebo pokrm převážně ze

zeleniny připravený.

Sálat může třeba topení nebo Slunce.

Sálat znamená vydávat teplo.
České dráhy, to jsou vlaky. Dráhy

vesmírných těles zkoumají astronomové.

Drahý je mi blízký člověk. Drahá je

ta věc, která stojí hodně peněz.
Vaz spojuje svaly v těle. Když máš vážnou

nehodu, můžeš si taky vaz zlámat.

Když na stole stojí několik váz

s květinami, má asi maminka

narozeniny.
Krejčí a švadleny mi šili šaty. Ten kdo šílí, ztrácí rozum.

Daleko a dálka sice mají podobný význam, ale přesto se liší užitím čárky nad

písmenem A. Podobně je to se slovy král kraluje .

Čárka nad písmenem je tedy v češtině důležitá. Ve výslovnosti se projeví

prodloužením písmenka, nad nímž se nachází.

Takže si můžu představit, že například slovo víla vyslovím, jako by zde byla dvě I

vedle sebe – vii la. Takto napsané slovo však nikdy neuvidím, takto si to mohu pouze

představit.

Každá česká samohláska může být prodloužena. Takže se můžeš setkat

s následujícími příklady:

a – á příklad prak – prádlo
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DÉLKA SAMOHLÁSEK A3
e – é příklad led – lék

i – í příklad jitrocel – jíva

y – ý příklad ryba – rýma

o – ó příklad Morava – móda

u – ú – ů příklad dub – únor – půlka

Pozor výjimka: kroužek nad písmenem ů také znázorňuje délku. Rozlišujeme

prodloužené písmeno U na začátku (ú – únor, úhoř) a uprostřed nebo na konci slova

(ů – půlka, krajina snů). Rozdíl v psaní ú a ů je závazný.

Další symbol, háček, který se může objevit nad písmenem E (tělo, děti), R (řeka)

nebo nad D, T, N (jeď, pleť, Táňa) nesouvisí s délkou.

Délka samohlásky určuje délku celé slabiky. V češtině mohou být dlouhé slabiky

v kterékoli části slova – na začátku, uprostřed i na konci slova. Délka samohlásky se

ve výslovnosti musí vždy projevit. Délka slabik určuje rytmus celé řeči. Můžeme

proto tedy rytmus podle délek slabik vytleskat, vyťukat  do stolu nebo třeba zapískat

na píšťalku.

Délku slabik si můžeme zjednodušeně znázornit.

Příklad:

že na dí vka va ří

Znázorníme jako:  ● ● ▬ ●   ● ▬

1. V následujících slovech podtrhni dlouhé slabiky a potom celé přečti. Přesvědč

se, že jsi dlouhé slabiky přečetl opravdu prodlouženě:

dá lka, lá ká, la buť, trum pe ta, krá sa, sta rá, zi ma, prá šek, ša šek, pro vá zek,
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DÉLKA SAMOHLÁSEK A3
Terezka, léky, kapradí, párek, uhlí, kniha, knížka, písek, mrak, mák, motýl, Jiří,

jahoda, úprava, kolo, zelí, jáma, krápník, moře, rybník, záhonek, políčko, med,

svačina, sněží, rýže, půda, mává, Austrálie, móda, sýkora, tuláci, smůla, úl

2. Přečti a vytleskej následující text:

 Maminka vaří nudlovou polévku. Ke knedlíkům připravuje rajskou omáčku. Těšíme

se na oběd. Prostřeli jsme stůl. Tatínek přinesl chladnou limonádu až ze sklepa. Já se

sama ve sklepě bojím. Dobře vím, že se myšek nemusím bát, ale přesto mám strach.

Bratr Jáchym říká, že jsem pěkný strašpytel.

3. Zkus vytvořit rytmický zápis délek slabik následujících slov. Potom celé přečti

a vytleskej:

Příklad: poháry - ● ▬ ●

ráno škola malý

tyčinka kartáček šňůra

razítko Gábina domeček

Vánoce lesík kuře

náramek prstýnek keř

rukavička balónek štěstí

náhoda začátek náměstíčko

41



DÉLKA SAMOHLÁSEK A3
4. Zkus vybrat, který  rytmický zápis patří k danému slovu:

Příklad:

noviny ● ● ● ● ● ●

táta ● ● ● ▬ ▬ ●

jaro ● ● ● ▬ ▬ ●

léto ● ● ● ▬ ▬ ●

žehlí ● ● ● ▬ ▬ ●

žehlička ● ● ● ▬ ● ● ● ● ▬

rákosí ● ● ▬ ● ● ● ▬ ● ▬

židle ▬ ● ● ● ● ▬

topení ● ● ▬ ▬ ● ● ● ● ●

brýle ▬ ● ● ▬ ● ●

náramek ▬ ● ● ● ● ▬ ● ●

5. Přiřaď následující slova do správné skupiny podle délek samohlásek

sláva, námraza, Klára, prosí, saze, pospíchej, dláto, perník, hlásili, hlášení, pýcha,

seník, návnada, hlášení, provázek, korálek, zábava, Pepík, rameno, vraník, potápěč,

žárovka, zahrada, plamínek, třešnička

▬ ● -

● ▬ -

▬ ● ● -

● ▬ ● -

Pro zbylá slova zkus vytvořit vlastní zápisy:

6. Zkus vymyslet příklady k jednotlivým grafickým zápisům

▬ ● – táta, ● ▬ –

▬ ● ● – ● ● –

42



DRUHY ČESKÝCH VĚT        A4

Podle toho, jaké sdělení je ve větách obsaženo, 
rozdělujeme věty na:

OZNAMOVACÍ

.
TÁZACÍ

?
ROZKAZOVACÍ

.  !
PŘACÍ

.  !

Větou OZNAMOVACÍ něco oznamujeme nebo vypravujeme.
 Píšeme za nimi  tečku ( . ) ( O )

☺ Nábytek je ze dřeva__   Na kopci stál krásný zámek__    Večer přijede teta__

Větou TÁZACÍ se na něco ptáme. Jsou to otázky.
Píšeme za nimi  otazník ( ? )    ( T )

☺ Máš  napsaný domácí úkol__  Co uvaříme k obědu__  Jak se jmenuješ__

Větou ROZKAZOVACÍ  rozkazujeme, 
přikazujeme nebo někoho k něčemu nutíme.

Píšeme za nimi většinou tečku (.) Důrazný rozkaz (!)   ( R )

☺ Nehrajte si na ulici__  Běž spát__  Mlčte__  Pořádně se rozhlédni__  

Větou PŘACÍ vyjadřujeme nějaké přání. 
Začínají často slovy  ať, nechť, kéž.

Píšeme za nimi (. !)     ( P ).

☺ Ať se ti všechno podaří__  Kéž bych mohl jet na cestu kolem světa__
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DRUHY ČESKÝCH VĚT        A4

 

1. Urči druhy vět. Označ barevně:

OZNAMOVACÍ – červeně, TÁZACÍ – modře, 
ROZKAZOVACÍ – zeleně , PŘACÍ – žlutě

Dnes jsem dostal jedničku. Máš napsaný úkol?
Ať už dočtu tuto knihu. Paní učitelka nás pochválila.
Co ses učil ve škole? Nejraději mám tělocvik.
Učíš se rád? Pěkně piš!
Ráno si češu vlasy. Nekopej do té židle!

 

2. Urči druhy vět (O, T, R, P). Doplň  správné znaménko: 

Na louce rostou kopretiny____   Dávejte pozor____ Kdo je tvůj kamarád____  Kéž

jsem jako pták____  Máš rád mléko____  Mléko mám moc rád____ Kolik let je tvé

babičce____  Ukliď si pastelky____ Jaký kožíšek má

myška____  

3. Vymysli a napiš všechny čtyři druhy vět:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

44



PÁDOVÉ OTÁZKY A5

1. V potoce plavala malá ryba. ryba

2. Ve vodě u ryby  se blýsklo něco stříbrného. u ryby

3. K první rybě se přidal ještě baculatý kapr. k rybě

4. „Vidím další rybu,“ zvolal můj mladší bráška. rybu

5. „Rybo, připlav blíž!“ rybo!

6. Na rybě nebylo poznat, zda bratrovu prosbu uslyšela. na rybě

7. Nad rybou se zčeřila hladina a už jsme ji neuviděli. nad rybou

Všimni si, jak se tvary slova ryba mění podle toho, v jaké větě je použijeme.

Podstatná jména mají sedm různých tvarů – pádů – v jednotném i v množném čísle.

V množném čísle jsou to tyto tvary: 

1. pád ryby

2. pád ryb

3. pád rybám

4. pád ryby

5. pád ryby!

6. pád o rybách

7. pád rybami

Tyto tvary mohou být u různých podstatných jmen velmi různé, záleží na rodu a

vzoru podstatných jmen.
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Zkus tvary

množného čísla

použít v předchozích

větách a všimni si

rozdílu.



PÁDOVÉ OTÁZKY A5

 

1. Vyber z rámečku slovo ve vhodném tvaru:

Příklad:
…Kája…  jezdí na kole.

Viděli jsme _______________ u rybníka.

Na stole stojí ______________ .

Bez ________________ se ráno neprobudím.

Tohle je ________________ do matematiky.

V ________________ bylo mnoho chyb.

__________________ se při pádu se stolu zlomila.

Bez _______________ si žádné poznámky nezapíšeš.

___________________ vysvětloval novou látku.

Na výlet jsme jeli s _______________________ .
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Kája budík budíku

Káju sešit

tužka pan učitel sešitě

tužky panem učitelem



PÁDOVÉ OTÁZKY A5

Který tvar mám ve větě použít, mi napovídají pádové otázky:

1. pád Kdo? Co?

2. pád bez
Koho?

Čeho?

3. pád
Komu?

Čemu?

4. pád vidím Koho? Co?

5. pád oslovujeme, voláme

6. pád o Kom? Čem?

7. pád s Kým? Čím?

Na lidi a živé tvory se ptáme otázkami začínajícími na K . Na C a Č začínají tázací

slova pro věci neživé.

Pády můžeme rozlišovat nejen u podstatných jmen, ale i u přídavných jmen, zájmen a
číslovek.

Podívej se na příklady použití jednotlivých pádů podstatných jmen ve větách. 

V následujících tabulkách si všimni, jakou otázkou se ptáme na vyznačená slova.

Jistě si všimneš, že v každé takové otázce je obsažená pádová otázka.

U některých pádů najdeš příklady předložek, které se s ním často spojují. Tyto

předložky ti mohou pomoci určit správný pád.
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PÁDOVÉ OTÁZKY A5

1.p.
Na plotě seděl kos. Kdo, co seděl na plotě?

Vítr  napínal plachty lodí. Kdo, co napínal plachty lodí?

2.p.

U babičky je vždy pěkně. U koho, čeho je pěkně?

Od malovaného hrníčku se

odlomilo ouško.

Od koho, čeho se odlomilo

ouško?
Předložky: bez, u, od, z

3.p.
Napíšu dopis babičce. Komu, čemu napíšu dopis?

Ráda naslouchám ptačímu zpěvu. Komu, čemu ráda naslouchám?
Předložky: ke

4.p.
Usmívám se na maminku. Na koho, co se usmívám?

Obraz pověsím nad poličku. Nad koho, co pověsím obraz?
Předložky: pro, na, za, o, pod, nad

5. p.
Paní učitelko, můžeme otevřít

okno?
oslovujeme, voláme

6.p.

Znáš pohádku o Krakonošovi? O kom, čem znáš pohádku?

Na zahradě už vykvetly tulipány.
Na kom, na čem vykvetly

tulipány?
Předložky: o, na, v

7.p.

S tátou se nebojím ani do černého

lesa.

S kým, čím se nebojím do
lesa?

Pod postelí se schovávala malá

myška.

Pod kým, pod čím se

schovávala malá myška?
Předložky: s, pod, nad
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PÁDOVÉ OTÁZKY A5

Procvičujeme, co jsme se naučili

1. Představ si, že špatně slyšíš vyznačené slovo. Jak se zeptáš?

Příklad:

Rád si hraji se psem. S čím si rád hraješ?

V pokoji hraje rádio.

____________________________________________________

Horolezci zdolali vysokou horu. 

____________________________________________________

Květiny  za oknem potřebují zalít. 

____________________________________________________

Na koberci zůstala ošklivá skvrna. 

____________________________________________________

Ve škole se učíme mnoho zajímavých věcí. 

____________________________________________________

Zvony se rozezněly celým krajem . 

____________________________________________________

Nejraději mám vanilkovou zmrzlinu. 

____________________________________________________

U komína se choulí vrabec. 

____________________________________________________

Kočky mají hebkou srst. 

____________________________________________________

Za oknem se rozednívalo. 

____________________________________________________
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PÁDOVÉ OTÁZKY A5

2. Vymysli správnou odpověď a urči pád.

Příklad:

S kým, s čím máš rád housky? se sýrem 7.p.

Kdo, co peče housky?

_________________ ________

Koho, co najdeš v lese?

_________________ ________

Pod kým, čím rád sedíš?

_________________ ________

Komu, čemu nejvíc věříš?

_________________ ________

Bez koho, čeho nemůžeš jít na nákup?

_________________ ________

Do koho, čeho dáváš nákup?

_________________ ________

Na kom, čem je kapsa?

_________________ ________

O kom, o čem se učíš ve škole?

_________________ ________

Komu, čemu nerozumíš?

_________________ ________

Kdo, co pomáhá proti rýmě?

_________________ ________
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PÁDOVÉ OTÁZKY A5

3. Zkus nahradit slovo ve větě a určit pádovou otázku:

Příklad:

Sedím na židli. Sedím na větvi. 6. p.

Píšu úkol.

______________________________ ________

Poslouchám pohádku.

______________________________ ________

Hraji fotbal.

______________________________ ________

Hraji na flétnu.

______________________________ ________

Mám novou tašku.

______________________________ ________

Čtu pěkný příběh.

______________________________ ________

Nerozumím počítačům.

______________________________ ________

Nosím brýle.

______________________________ ________

Jezdím vlakem.

______________________________ ________

Volám mámě.

______________________________ ________
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PÁDOVÉ OTÁZKY A5

4. Urči pádovou otázku a správný pád:

Příklad:

Odpoledne budeme hrát šachy. koho, co? 4. p. 

Neumím psát na psacím stroji. ______________________

O prázdninách jedeme k babičce. ______________________

Malujeme obrázek. ______________________

Potřebuji pomoct s úkolem. ______________________

Popřála mi k narozeninám. ______________________

Nevěřím ti ani slovo. ______________________

Od pátku má být hezké počasí. ______________________

S uličníky si nic nezačínej. ______________________

Svíčka postupně dohořela. ______________________

Nerad jezdím autobusem. ______________________
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ROD PODSTATNÝCH JMEN A6

ROD

     mužský ženský       střední 

       ten     ta           to

                                                                            

       sněhulák                                               žába             slunce

Rod určíme, ukážeme-li na podstatné jméno ukazovacím zájmenem.

Podstatné jméno musí být v 1.pádě jednotného čísla.

1.pád  Kdo? Co?

Např.  stromy 

ten strom

rod mužský

knihy

ta kniha

rod ženský
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ROD PODSTATNÝCH JMEN A6

křesla

to křeslo

rod střední

1. Napiš ukazovací zájmeno před podstatné jméno:

(_____) mléko, (_____) tvaroh, (_____) sýr, (_____) jogurt, 

(_____) máslo, (_____) marmeláda, (_____) houska.

2.Vytvoř 1.pád čísla jednotného u těchto podstatných jmen a urči jejich rod:  

květině________________r.____, rajčaty_______________r.____,

květákem______________r.____, koťaty_______________r.____,

kuřata_________________r.____, hrušky_______________r.____,

papriku________________r.____, v ořechu_____________r.____.

3. Barevně rozliš podstatná jména podle rodů:

- modře ohranič podstatná jména rodu mužského

- červeně ohranič podstatná jména rodu ženského

- zeleně ohranič podstatná jména rodu středního

 penál pero sešit

tabule matematika výkres

psaní křída čtení
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ROD PODSTATNÝCH JMEN A6

4. Podtrhni v textu podstatná jména rodu mužského. Vyhledej podstatná jména

rodu středního a vypiš je. Zapiš číslem, kolik je v textu podstatných jmen rodu

ženského:

Měsíce

Leden na rampouchy hrál,

únor posune den dál,

březen trávu tlačí vzhůru,

duben barví stromům kůru.

Květen barevný má fráček,

červen zvědavý je ptáček,

červenec je léto u vody,

srpen prázdninové příhody.

Září – škola volá zas,

říjen podzimní je čas,

listopad – spí zahrádka,

prosinec je pohádka.

rod střední: ______________________________________________

rod ženský (počet): ________________________________________

5. Pojmenuj názvem obrázky. Dej do kroužku obrázky, jejichž názvy jsou rodu

mužského:

    

________________________________________________________________
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SLOVESNÉ OSOBY A7
U sloves rozlišujeme 1., 2. a 3. osobu v čísle jednotném a 1., 2. a 3. osobu v čísle

množném. Při určování osoby si pomáháme osobními zájmeny já, ty, on, ona, ono;

my, vy, oni, ony, ona.

Číslo jednotné:

1. osoba
JÁ jsem mám jím

nejsem dělám stojím

čtu pracuji

píšu maluji

2. osoba

TY jsi máš jíš

nejsi děláš stojíš

čteš pracuješ

píšeš maluješ

3.osoba

ON

je má jí

ONA není dělá stojí

čte pracuje

píše maluje

ONO
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SLOVESNÉ OSOBY A7

Číslo množné:

1. osoba

MY jsme máme jíme

nejsme děláme stojíme

čteme pracujeme

píšeme malujeme

2. osoba

VY jste máte jíte

nejste děláte stojíte

čtete pracujete

píšete malujete

3. osoba

ONI

jsou mají jedí

ONY nejsou dělají stojí

čtou pracují

píšou malují

ONA
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SLOVESNÉ OSOBY A7

 

1. Doplň vhodná zájmena a urči osobu:

Příklad:  já  čtu [ 1. ]

___ mám [   ] ___ jsi [   ] ___ dělá [   ]

___ jíme [   ] ___ jde [   ] ___ je [   ]

___ jdou [   ] ___ maluje [   ] ___ píšete [   ]

2. Doplň vhodná zájmena do vět:

____ jdu do školy. ____ píše dopis mamince.

____ sedíme spolu v lavici. ____ máš doma výborné hry.

____ píšeme do sešitu. ____ jede vlakem. ____ jsem z Íránu. Odkud jsi ____? ____

jdou do obchodu. ____ máte syna nebo dceru? ____ Vám zatím rozumím jen málo.

Co ____ tady děláš? ____ rád maluje. ____ mám novou aktovku.
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ZVUKOVÁ STRÁNKA SLOVA A8

Slovní přízvuk
V češtině je slovní přízvuk (zesílení hlasu) na první slabice ve slově.

Například: máma, táta, kolečko, pes

Ve spojení s předložkou je přízvuk na předložce – čteme jako jedno slovo.

Například: za mámou, na stole, ke škole, k lesu, v kuchyni, s tebou

Procvičování

1. Přečti slova se správným přízvukem:

do školy, na silnici, do auta, pro tebe, pod stolem, u lesa,

od sluníčka, přes potok, za pánem, na návštěvě, do vody,

v lese, k tobě, v letadle, s babičkou, z postele, s tátou,

v aktovce, k vlaku, s kočkou, v pokoji, z talíře, v ruce

2. Přečti básničky se správným přízvukem:

Číhá kočka na myšku,

kotě čeká v pelíšku.

Kočka skočí, čapne myšku,

už ji nese do pelíšku.

Žába leží v kaluži,

má veliký žal.

Měla velkou

žížalu,

tu jí žabák vzal.

Slunéčko sedmitečné
Je to brouček červený
puntíky je zdobený.

Černé má ty puntíky

a není moc veliký.
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ZVUKOVÁ STRÁNKA SLOVA A8

Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny

Slabiky di, ti, ni  vyslovujeme měkce.

lodička kytička silnice

  

Slabiky dy, ty, ny vyslovujeme tvrdě.

jahody kalhoty ženy

         

1. Doplň, přečti správně a napiš:

di ti

__vák _________ __kat _________

__vadlo _________ dě__ _________

ho__na _________ Mar__n _________

ro__na _________ __síc _________

ni

__kdo _________

__c _________

zele__na _________

Ja__čka _________
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ZVUKOVÁ STRÁNKA SLOVA A8
2. Doplň, přečti správně a napiš:

dy ty

hra__ _________ seši__ _________

řa__ _________ __gr _________

__namit _________ mo__ka _________

pora__ _________ no__ _________

ny

novi__ _________

d__ _________

sta__ _________

mali__ _________

Rozlišujeme také dlouhé slabiky dí, tí, ní, dý, tý, ný. Čteme dlouze.

3. Doplň, přečti správně a napiš:

dí tí

__tě _________ ta__nek _________

bu__k _________ u__kat _________

__vka _________ __lko _________

__ra _________ sme__ _________

ní 

slu__čko _________

pa__ _________

k__žka _________

ko__ček _________
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ZVUKOVÁ STRÁNKA SLOVA A8
4. Doplň, přečti správně a napiš:

dý tý

__m _________ __den _________

mla__ _________ mo__l _________

__chat _________ žlu__ _________

__ka _________ boha__ _________

ný

taj__ _________

stej__ _________

pěk__ _________

hod__ _________

5. Vyznač slabiky di/dí, ti/tí, ni/ní červeně a slabiky dy/dý, ty/tý, ny/ný modře a

cvičení správně přečti:

Nikdo nic neviděl. Ve školní dílně pracuje pan školník. Maminka peče buchty a

ovocný koláč. Hodiny tiše tikají. Ty kalhoty ti sluší. Tady platím tisíc korun. Mám rád

jahody a maliny. Tatínek si hraje s Martínkem. Děti mají bonbóny. Pan učitel je

přísný. Na kytku přiletěl žlutý motýl. Zelenina je zdravá.
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ZVUKOVÁ STRÁNKA SLOVA A8
2. Doplň slova, přečti je a napiš: 

dě tě

__kuji _________ __locvik _________

mlá__ _________ š__kat _________

__lat _________ dí__ _________

ne__le _________ koš__ _________

ně

smut__ _________

__kdo _________

ště__ _________

ko__ _________

3. Doplň slabiky do slov, přečti je a napiš:

bě pě

__há _________ pou__ _________

hrá__ _________ __kný _________

o__d _________ __šina _________

hří__ _________ __na _________

vě mě

__tev _________ __síc _________

de__t _________ __sto _________

k__ten _________ ze__ _________

d__ _________ ús__v _________

4. Doplň a přečti:

B_tka má ráda t_locvik. Kv_ta nese p_t kv_tin. Na tráv_ b_há malé kot_. Na louce se

páslo dev_t oveček. M_síc svítí nad m_stem. V_ra vaří ob_d.

64



PSANÍ ú, ů A9 
Hláska u patří mezi samohlásky. 

Samohlásky dělíme na krátké a dlouhé.

Hláska „ú“ má někdy podobu ú, jindy ů.

ú píšeme vždy na začátku slova (úkol, úder, únava, únor)

ů píšeme uprostřed a na konci slova (kůra, růže, dolů, trůn)

 

 

1.Vyznač ve slovech červeně ú a modře ů:

Úsměv, hůlka, Růženka, úhoř, domů, může, dolů, důležitý, půlka, účes,

hůl, úžas, kůzle, úmluva, pomůžeme, úkryt, úlovek.

2.Doplň do slov ú a ů (ú-začátek slova,ů-uprostřed nebo konec slova):

Sv_j, p_lka, _nos, r_že, dol_, v_bec, jah_dka, _prava, _terý, tv_j, d_vod, _zký, k_ra,

pr_van, k_zle, _čes, _loha, k_rka.

3.Doplň ve větách  ú a ů:

Cesta vedla z kopce dol_. Na květ r_že usedl motýl. Jitka má pěkný _čes. V lese

rostou bor_vky. Petr snědl pět koláč_. Maminka potřebuje n_žky. P_jdeme už dom_.

Ve vodě plave _hoř. Bude to dobrý _lovek. Čekám d_ležitý dopis. Kouzelník má

h_lku.
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DRUHY SLOV  B1 

V českém jazyce rozlišujeme 10 slovních druhů: 

 

Podstatná jména – názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů 

Přídavná jména – vyjadřují vlastnosti podstatných jmen 

Zájmena – zastupují ve větě podstatná jména 

Číslovky – označují počet nebo pořadí 

Slovesa – vypovídají, co podstatná jména dělají 

Příslovce – označují místo, čas, způsob 

Předložky – stojí u podstatného nebo přídavného jména 

Spojky – spojují slova nebo věty 

Částice – uvozují nejčastěji věty 

Citoslovce – vyjadřují zvuky, pocity, nálady 

 

                

blýskat se, blesk, ošklivo      svítit, horko, slunce, žluté    létá, černý, netopýr 

 

Slovní druhy ohebné  -  skloňují se: Podstatná jména 

  mění svůj tvar      Přídavná jména 

        Zájmena 

        Číslovky 

    - časují se:  Slovesa 

 

Slovní druhy neohebné -    Příslovce 

  nemění svůj tvar      Předložky 

        Spojky 

        Částice 

        Citoslovce   
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DRUHY SLOV  B1 

1. Spoj rámečky se správným názvem (slova ohebná nebo neohebná) a ke 

každému slovnímu druhu napiš 2 příklady: 

Slova ohebná     Slova neohebná 

 

    

    

    

   

    

 

 

2. Podtrhni přídavná jména červeně, zájmena modře, číslovky zeleně: 

třetí, náš, moje, první, poslední, osmý, známý, vysoký, starý, dvacátý, její, trojí, 

takový, smrkový, dřevěný, vaše, druhý, tvůj, pravý, hluboký, nějaký, padesátý, 

tenhle, jedenáctý, tvoje, pěkný, svůj, letní, jejich, krátký, prázdný, tento, školní 

 

3. Zkus doplnit místo čísla slovní druh, který k němu patří: 

_______(10), zvoní budík. Petr však _________(5). Najednou ____________(5) 

z postele a ____________(6) utíká do koupelny. Musí se _______________(5), 

vyčistit si __________(1) a ______________(5) vlasy. Snídani má ________(7) 

stole, ale na _________(3) už nemá čas. S otevřenou ___________________(1) 

uhání rychle ________(7) školy. Schody bere po _______________(4). Je to na 

poslední chvíli, ______(8) stihne to ještě před zvoněním. Paní ____________(1) 

však poznala, ______(8) přišel pozdě. 

číslovky 

 
citoslovce 

 

přídavná jména 

 

podstatná jména 

 
částice 

 

zájmena 

 

spojky 
 

slovesa 
 

příslovce 
 

předložky 
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DRUHY SLOV  B1 

4. Napiš do 1. řádku, zda je slovo ohebné nebo neohebné a ve 2. řádku urči 

správný druh slova: 

ve volají kočku rychle jé veliká čtyři a 

        

        

 

5. Doplň k podstatným jménům vhodná přídavná jména: 

_____________________les  _____________________cesta 

_____________________pes  _____________________párky 

_____________________zub  _____________________kotě 

_____________________síň  _____________________okno 

 

               

párky        okno       pes   les        kotě 

 

6. Doplň k podstatným jménům zájmena (ukazuj nebo přivlastňuj): 

_________dům, _________stromy, __________počítač, __________kůň, 

_________šála, __________kabáty, __________dort, ___________vánice, 

_________maminka, __________záhon,__________ucho, _________dar 

 

7. Doplň k podstatným jménům číslovky (určité i neurčité): 

____________jídla, _____________oken, _____________náměstí, 

_________kabáty, _____________traktory, _____________střech, 

____________zubů, ____________růží, ______________koloběžek, 

_____________prstů, ______________počítače, ____________vos 
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DRUHY SLOV  B1 

8. Doplň vhodná slovesa tak, aby vystihovala co nejlépe činnost: 

Maminka ______________záclony. Musel jsem si _______________ kolo. 

Tatínek _______________ poličku na zeď. Sestra dnes ________________ 

nádobí. V zimě venku _____________ sníh. V létě se _______________ na 

koupališti. Zítra __________________ na výlet. O příštích prázdninách 

__________________ letadlem k moři. Babička ________________ buchty. 

 

9. Utvoř z přídavných jmen příslovce: 

vysoký________________________  stejný______________________ 

zamračený_____________________  silný_______________________ 

modrý_________________________  čistý_______________________ 

 

10. Urči slovní druhy, napiš nad každé slovo číslo slovního druhu: 

 

Léto je moje nejmilejší roční období. Miluji sluníčko a teplo. O prázdninách  

 

někdy letíme k moři. Kéž bychom letos letěli zase. Frrrrrr a za dvě hodiny jsme  

 

v teplíčku. Mořské vlny nás kolébají, na obzoru plují lodě, maminka se opaluje,  

 

bráška si staví hrady z písku, ale já se nejraději potápím. Pod vodou je tolik věcí  

 

k vidění. Také tatínek rád prohlíží podmořský barevný svět. 
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PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   
Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 

Ptáme se na ně: Kdo? Co? Ukazujeme na ně zájmeny: ten, ta to, ti, ty, ta 

osoba: učitel, chlapec, kuchař,letuška 

zvíře: pes, sova, kotě, housenka 

věc: talíř, koláče, pastelka, hodiny 

vlastnost: odvaha, chytrost, rychlost, moudrost 

děj: psaní, vaření, růst, červenání 

 

 Podstatná jména mohou označovat jednu osobu, zvíře, věc, vlastnost, děj . 

 Takováto podstatná jména jsou v čísle jednotném. 

 

 Jiná mohou označovat více osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. 

 Tato podstatná jména jsou v čísle množném. 

 Lampa (j.č.)       lampy (mn.č.)    strom (j.č.)         stromy (mn.č.) 

 

U podstatných jmen rozlišujeme trojí rod:   mužský  (ten pes, ti psi ) 

       ženský (ta srna, ty srny ) 

       střední (to kotě, ta koťata ) 

U mužského rodu určujeme životnost (ti  oni) a neživotnost (ty  ony). 

 

Podstatná jména jsou slova ohebná, mění svůj tvar – skloňují se.  

 

Určujeme 7 pádů:        1.p.   Kdo? Co?  žena, ženy 

     2.p.  ( bez )      Koho? Čeho?  ženy, žen 

      3.p.  Komu? Čemu?  ženě, ženám 

          4.p. (vidím)    Koho? Co?  ženu, ženy 

          5.p. Oslovujeme, voláme :  ženo! ženy! 

          6.p.  ( o ) Kom? Čem ?  ženě, ženách 

          7.p.  ( s )   Kým? Čím ?  ženou, ženami 
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PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   

     
 osoba        zvíře  věc     vlastnost – rychlost     děj - potápění 

1. Vymysli a doplň podstatná jména: 

názvy osob: _______________________________________ 

názvy zvířat: ______________________________________ 

názvy věcí: _______________________________________ 

názvy vlastností: ___________________________________ 

názvy dějů: _______________________________________ 

 

2. Doplň chybějící podstatná jména a věty přepiš: 

____________ učí děti ve škole.   ____________ hlídá dům. 

____________ prodává v obchodě.   __________ plave ve vodě. 

____________ rostou na jabloni.   ____________ ukazují čas. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Utvoř z přídavného jména podstatné jméno (laskavý – laskavost): 

chytrý____________________  vážný_______________________ 

hloupý____________________  odvážný_____________________ 

moudrý____________________  rychlý_______________________ 

mírný______________________  výrazný______________________ 

 

4. Podobně utvoř podstatná jména ze sloves (psát – psaní): 

Číst ________________ mluvit______________ kreslit_____________  

malovat_____________ prát________________ volat______________ 
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PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   
5. Doplň ukazovací zájmeno a urči číslo podstatného jména: 

sumec vlaštovky kočka jehňata psi morče 

      

      

 

6. Doplň ukazovací zájmena a urči rod podstatných jmen: 

jetel vánočka topol okno židle cukroví 

      

      

 

7. Převeď podstatné jméno do jednotného čísla a urči rod: 

komíny nože záclony štěňata květiny dvoj čata 

      

      

 

8. Podstatná jména rodu mužského podtrhni modře, rodu ženského červeně a 

rodu středního žlutě: 

Na louce se pase srna a srnče. V lese rostou houby, maliny, borůvky a ostružiny. 

Nad polem létá letadlo. Chlapci si hrají na honěnou. Traktory zasévají ječmen a 

oves. Řidiči jezdí opatrně. 

     

9. Následující podstatná jména jsou mužského rodu. Životná napiš do jednoho 

řádku, neživotná do druhého. 

Notes, sud, běžec, koberec, lékař, uličník, nos, válec, lev, orel 

životná: ________________________________________________________ 

neživotná: ________________________________________________________________ 
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PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   
10. Zkus se zeptat na podstatné jméno pádovou otázkou a určit pád: 

Vaříme večeři. __________________________________________ 

Bez mého kamaráda nikam nejdu. ___________________________ 

Vyprávěl nám o poušti. ___________________________________ 

Dal jsem to našemu psovi. _________________________________ 

Půjdu tam s tatínkem. _____________________________________ 

Maminka dnes pere. ______________________________________ 

Petře, pojď domů! _______________________________________ 

 

    

maliny traktor     poušť  pes  letadlo 

 

11. Dej podstatná jména do správného tvaru podle zadaného pádu a celý text 

správně přepiš: 

V (zima – 6. p.) rádi stavíme (sněhulák – 4. p.). Venku je chladno, proto si musíme 

obléct  ( rukavice, bunda, šála, čepice – 4. p.). Nejprve ze (sníh – 2. p.) uválíme 

největší (koule – 4. p.),  potom menší a nakonec nejmenší, která bude tvořit (hlava -

4. p.). Místo (oči -2. p.) dáme malé (uhlík – 4. p.) a do (ruka – 2. p.) vložíme 

(sněhulák – 6. p.) staré (koště – 4. p.) . 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   
Podstatná jména se skloňují podle různých vzorů. 

Vzory středního rodu:  město  ( bez města ) 

     moře  ( bez moře ) 

     kuře  ( bez kuřete ) 

     stavení  ( bez stavení ) 

Vzory ženského rodu: 

1. končící na samohlásku :  žena  ( bez ženy ) 

     růže  ( bez růže ) 

2. končící na souhlásku :  píseň  ( bez písně ) 

     kost  ( bez kosti ) 

     

Vzory mužského rodu: 

1. tvrdé:     pán   ( bez pána ) 

     hrad  ( bez hradu, les bez lesa ) 

2. měkké:    muž  ( bez muže ) 

     stroj   ( bez stroje ) 

3. končící na samohlásku :  předseda  ( bez předsedy ) 

     soudce  ( bez soudce ) 

 

 

      

  město       stroj žena 

     

  pán píseň soudce 

9



PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   
Skloňování podstatných jmen středního rodu: 

Vzor město – končí v 1. p č. j. na – o, ve 2. p. č. j. na – a, v 7. p. č. mn. na y. 

    město   bez města  s městy 

Vzor moře – končí v 1. p. č. j. na – e, ve 2. p. č. j. na – e. Vždy píšeme měkké – i. 

    moře   bez moře  po moři  

Vzor kuře – končí v 1. p. č. j. na – e, ve 2. p. č. j. na – ete. 

      Psaní i, y se řídí  tvrdou nebo měkkou souhláskou.   

kuře   bez kuřete         s kuřetem 

Vzor stavení – končí v 1. p. č. j. na – í, ve 2. p. č. j. na – í. Vždy píšeme měkké - í. 

stavení   bez stavení        se stavením 

 

1. Vyhledej v textu podstatná jména rodu středního a napiš je: 

Kombajny právě přijíždějí na pole. Začínají žně. Budou sekat obilí – žito, pšenici, 

ječmen i oves. Zrno odvezou traktory do sila. Balíky slámy vytvoří stoh. Počasí je 

naštěstí pěkné, na nebi ani mráček. Z dálky pozoruje práci děvče se svým malým 

štěnětem. Kombajn řídí její tatínek. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Urči vzor podstatného jména rodu středního: 

nebe štěně obilí kolo koště zábradlí vápno pole 

        

 

3. Urči si nejprve vzor podstatného jména a potom doplň –i, -y: 

po pol_  se stébl_ trávy  

obil_  v okol_ města  

na neb_  pluje po Lab_  

pod kol_ auta  pádluje pádl_  
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PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   
Skloňování podstatných jmen rodu ženského: 

Vzor žena : končí v 1. p. č. j. na – a, ve 2. p. č. j. na – y.  

V koncovkách píšeme tvrdé – y, ale v 7. p. č. mn. je v koncovce – ami měkké i. 

  žena  bez ženy  vidím ženy  s ženami 

Vzor růže : končí v 1. p. č. j. na – e, ve 2. p. č. j. na – e. Vždy píšeme měkké i,í. 

  růže  bez růže  růži   růžím 

Vzor píseň : končí v 1. p. č. j. na souhlásku, ve 2. p. č. j. na – e,- ě. Vždy měkké i,í. 

  píseň  bez písně  písni   písním 

Vzor kost : končí v 1. p. č. j. na souhlásku, ve 2. p. č. j. na – i. Vždy měkké i,í. 

  kost  bez kosti  kosti   kostem 

 

1. Vypiš z textu podstatná jména ženského rodu: 

Naše škola je velká a moderní. Třídy jsou světlé a velké. Jsou vybaveny novými 

lavicemi a židličkami. Na přední zdi visí pěkné tabule. Chodby jsou prostorné, 

vymalované veselými barvami a ozdobené obrazy a mapami. Naše učitelky a učitelé 

tu mají své kabinety. V přízemí je školní jídelna, dobře tu vaří.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Urči vzory podstatných jmen ženského rodu: 

náves obuv aktovka záclona mušle tíseň ulice postel 

        

 

3. Urči si vzor podstatného jména a potom doplň správné –i, -y: 

za horam_  mít boul_  

za vs_  být po koupel_  

v nové obuv_  do školy  

v kapl_  spát v postel_  

sbírat houb_  s květinam_  
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PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   
Skloňování podstatných jmen rodu mužského: 

Vzor pán : životný vzor, 3. p. a 6. p. j. č. – koncovka – ovi – pánovi, o pánovi 

        1. p. a 5. p. mn. č. píšeme měkké i – páni, páni! 

        4. p. a 7. p. mn. č. píšeme tvrdé y – pány, s pány 

Vzor hrad: neživotný vzor, píšeme vždy tvrdé y – hrady, s hrady 

  Pozor – v koncovce –ích píšeme měkké í – lesích 

Vzor muž: životný vzor – píšeme vždy měkké i,í – muži, o mužích 

Vzor stroj: neživotný vzor – píšeme vždy měkké i,í – stroji, o strojích 

Vzor předseda: končí v 1. p. č. j. na –a, ve 2. p. č. j. na –y 

     ve 3. p. a 6. p. č. j. má koncovku – ovi, jinak píšeme tvrdé y 

              předsedovi    předsedy 

Vzor soudce : - končí v 1. p. a 2. p. č.j. na –e, vždy píšeme měkké i – soudci 

1. Urči vzor podstatných jmen rodu mužského: 

lev  turista  nálezce  

kašel  jetel  učitel  

zápas  kominík  husita  

strom  zub  lékař  

 

2. Rozlišuj 1. a 5. p. č. mn. ( i ) a 4. a 7. p. č. mn. ( y ) u vzoru pán: 

Na louce poletují motýl_. Zavolej si své ps_! Lv_ odpočívali ve stínu. Kolem nás šli 

sokolníci se svými sokol_. Osl_ pomáhali nést náklad. Jestřáb _ byli na lovu. Kos_ 

nám ozobali třešně. Vol_ dříve tahali vozy. Vidíš ty krásně zbarvené motýl_? Do 

ZOO přivezli nové lv_. Ps_ a kočky se nemají rádi. Sokol_ poletují nad polem. Ve 

skříni máme asi mol_. Naše kočka honí kos_. 
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PODSTATNÁ JMÉNA                                                             B2
   
3. Urči si vzory podstatných jmen a doplň správné -i, -y: 

v kotl_  velké nos_  dva stol_  

milý přítel_  s učitel_  s osl_  

dav_ lidí  dva hotel  automobil_  

dva pardál_  pro sup_  v jetel_  

 
 

U podstatných jmen urči všechny kategorie – pád, číslo, rod 

 
 

Podstatné jméno pád číslo rod životnost vzor 
 

s kartami      
 

do autobusu      
 

v květináči      
 

bez peněz      
 

u vesla      
 

o Smolíčkovi      
 

mezi kameny      
 

jehňata      
 

koštětem      
 

pro cyklistu      
 

na nebi      
 

s kyticí      
 

veliteli!      
 

 (u mužského rodu také životnost ) a vzor: 
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Vymysli několik podstatných jmen, která začínají písmenem a: 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Vymysli několik p řídavných jmen, začínajících písmenem b: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Vymysli několik sloves, která začínají písmenem c: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Vymysli několik číslovek, které začínají písmenem d: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Vymysli několik zájmen, která začínají písmenem k: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

Vyjmenuj ještě jednou všechny slovní druhy: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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PŘÍDAVNÁ JMÉNA                                                           B3 

Přídavná jména blíže určují vlastnosti podstatných jmen. 

Shodují se s podstatnými jmény v pádě, čísle a rodě.  

 

Jsou to slova ohebná, skloňují se – mění svůj tvar.  

 

Ptáme se na ně otázkami jaký, který, čí.  

 

     

rychlý      čerstvé      lví  sněhový   zelené vysoký 

 

1. Vyhledej v textu přídavná jména a napiš je: 

Na vysokém stromě je ptačí hnízdo. Na obloze létá papírový drak. Fouká silný 

vítr. To je tetina zástěra. Do úzké ulice se nákladní auto nevešlo. Hloupý Honza 

se vypravil do světa. Dřevěné židle jsou na sezení dost tvrdé. 

 

 

 

 

2. Doplň přídavná jména tak, aby vystihovala, z čeho předměty jsou: 

_____________sklenice  ___________ bota  ____________stůl 

_____________hračka  ____________ drak ____________ váza 

 

3. Doplň přirovnání vhodným přídavným jménem: 

__________ jako uhel ___________jako sud _____________ jako kámen 

__________jako stěna ___________ jako sítko _____________ jako opice 
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4. Vyjádři vlastnost přídavným jménem:  

Kdo má hlad, je ________________  Kdo má sílu, je _______________ 

Kdo je bez starosti, je _____________ Kdo je bez zubů, je _____________ 

Kdo se usmívá, je _______________  Kdo se nebojí je, _______________ 

Kdo se stará, je _________________  Kdo rád pracuje, je _____________ 

 

Přídavná jména dělíme na:  

tvrdá – skloňují se podle vzoru mladý 

Pro různý rod mají různé koncovky – mladý, mladá, mladé 

          

 měkká – skloňují se podle vzoru jarní 

 Pro všechny tři rody mají stejnou koncovku í – jarní 

 

Vzor mladý – zpravidla píšeme tvrdé y, pouze v 1. p. a 5. p. č. mn. u rodu 

mužského životného píšeme měkké i -  mladý muž – mladí muži 

V koncovce – ými píšeme na konci měkké i – mladými. 

 

Vzor jarní – vždy píšeme měkké i. 

 

1. Urči vzor přídavných jmen : 

 

malá večerní chytří zubaté včelí kozí dobrý spící 

        

 

     

včelí roj večerní zprávy  spící dívka          dobrý nápoj        kozí bradka 
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PŘÍDAVNÁ JMÉNA                                                           B3 

 

2. Urči vzor přídavných jmen a pak doplň správné -i, -y, -í,-ý: 

osl_ kůže  slep_ muž  laskav_ lidé  

 

čil_ kluk  drz_ chlapci  znám_ 

spisovatel 

 

 

ps_ víno  zl_ čaroděj  chrom_ kůň  

 

mil_ přátelé  orl_ hnízdo  oškliv_ stůl  

 

vesel_ 

příběh 

 sav_ papír  sup_drápy 

 

 

 

ciz_ princ  špinav_ 

kominík 

 žhav_plamen  

 

 

3. Doplň –i, -y, -í, -ý do koncovek přídavných jmen: 

Nahluchl _ dědeček, s orl _mi mláďaty, opuchl _ ret, lakom _ muž, lv_ řev, 

dubov _ nábytek, duhov _ motýlci, krab_ klepeto, kulov _ blesk, drav _ pták, 

jestřáb _ let, kovov _ zámek, lůžkov _ vagón, hrav _ chlapci, strm _ sráz, šediv _ 

vlas, včel _ med, žab _ kuňkání, ospal _ muži, datl _ ťukání, sob _ parohy, nov _ 

sousedé, páliv _ pepř, svítiv _ paprsek, znám _ lidé, světov _ trh, šakal _ vytí, 

chápav _ otcové, paprikov _ salát. 
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ZÁJMENA                                                                            B4  

Zájmena ve větě zastupují podstatná jména, nebo na ně ukazují. 

 

Rozlišujeme několik druhů  zájmen: 

- osobní – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni . . 

- ukazovací – ten, ta, to, ti, ty, ta, tyto, tento, tato  . . . 

- přivlastňovací – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich . . . 

- tázací – kdo, co, jaký, který, čí . .  

- neurčitá – někdo, něco, něčí . . . 

- vztažná – kdo, co, jaký, který , čí, jenž . . . 

- záporná – nikdo, nic, ničí . . . 

 

1. Vypiš zájmena, která zastupují nějakou osobu: 

 

Já jdu zítra do kina s mojí kamarádkou. Ona se nejprve musí zeptat rodičů. Oni 

ji neradi večer někam pouštějí. Ale my bychom tam velmi rády šly. Ty půjdeš 

taky? Nemůžu, ale vy se máte! 

 

 

2. Vypiš zájmena, kterými ukazujeme: 

Ten stůl se mi líbí. Ta kočka pije mléko. Tito pánové jsou úředníci. Půjdeme se 

podívat na tento film. Líbí se mi kniha, jako je tato. To koště dobře mete. Tyto 

kalhoty jsou mi velké. Ty dveře zavři. Běž od toho okna, ať nespadneš. Z té 

výšky se mi točí hlava. Na tu dívku se nezlob. Za tím rohem je cukrárna. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ZÁJMENA                                                                            B4  

3. Doplň vhodná přivlastňovací zájmena: 

Jana říkala, že to pero je __________. Myslím, že __________ pes je poslušný.  

__________ šátek se mi velmi líbí, víš?  ________ kočka bude mít koťata. Váš  

tatínek říkal, že ________ auto je úplně nové. Petr volal, aby ________ bratr šel  

domů. Myslíme si, že ty knihy jsou __________,oni tvrdí, že jsou __________ . 

 

 

4. Doplň přísloví zájmeny: 

_______ jinému jámu kopá, sám do ní padá. _________ není rady, ________  

není pomoci. __________ se směje naposled, ____________ se směje nejlépe.  

 

     

Někdo je  někdo telefonoval  někomu patří něčí kotě 

 

 

 

2. Nahraď neurčitá zájmena zájmeny zápornými: 

    ( Ve větě často musíš také změnit sloveso na záporné ). 

 

Včera mi někdo telefonoval. Na stole něco leželo.  Zdálo se mi, že v místnosti  

někdo je. To kotě určitě něčí je. Něčemu jsme se smáli. Pero někomu patří. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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ZÁJMENA                                                                            B4  

Skloňování zájmena já  Skloňování zájmena ty 

1.p. já     1.p. ty 

2.p. mě, mne    2.p.  tě, tebe 

3.p. mně, mi    3.p.  tobě, ti 

4.p.  mě, mne    4.p. tě, tebe 

   5.p.  ty! 

6.p. mně     6.p.  tobě 

7.p. mnou     7.p.  tebou 

 

1. Doplň správné tvary mně – mě: 

Ty jsi _______ volal? Půjčíš _______ prosím pero? Dnes budete muset jít beze  

________. Na ________ to nesvádějte. Co o ________ Hanka říkala? Maminka  

___________ dala k svačině broskev.  Viděl jsi _________ včera na hřišti? Paní  

učitelka ___________ dnes ve škole pochválila. O ___________ se nemusíš bát.  

Vůbec nic ___________ nenapadá. Zavolej ___________  prosím včas k večeři. 

 

      

broskev      pero    škola   hřiště 

 

 
2. Doplň do otázek tázací zájmena: 
 
__________ rozbil to okno? ________ máme dnes k obědu? _________ film jsi 

včera viděla? _________ je ten krásný pes? _________ jsi se tolik smál? 

___________učitel tě učí na anglický jazyk? O ___________ jste spolu mluvili? 
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ČÍSLOVKY  B5 

Číslovky jsou slova významu číselného, určují např. počet, pořadí.    

Číslovky určité označují určitý počet, pořadí (dva, šestkrát, třetí). 

Číslovky neurčité označují počet, pořadí neurčité (několik, 

mnohokrát, několikátý). 

Za číslovkami, které označují pořadí a jsou napsány číslicí, píšeme 

tečku. 

 

1. Vypiš z textu číslovky:  

Dvakrát měř, jednou řež. Z pohádky známe sedmero krkavců. Mám doma 

několik panenek, jeden kočárek a mnoho oblečků pro panenky. Jedeme na 

dovolenou na čtrnáct dní. Mnoho lidí jezdí k moři. K desátým narozeninám jsem 

dostal kolo. Bylo tě slyšet i přes dvoje zavřené dveře. To je moc peněz. 

 

 

 

     

     dítě  škola     dveře   král 

 

1. Doplň slovy určité číslovky:  

Tomu dítěti jsou teprve _______ roky. Už jsem ti říkala _____________, abys  

zavřel dveře. Král měl _________ dcery: Violu, Slavěnu a ta ___________ se  

jmenovala Maruška. Do základní školy chodíme _________ let. Dospělými se  

stáváme v _________________ letech. Nyní je ___________________ století. 

Za ________________ horami a _________________ lesy  stál zakletý zámek. 
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ČÍSLOVKY  B5 

2. Doplň číslovky neurčité:  

Již _______________ den prší. ______________ dětí mělo na vysvědčení samé  

jedničky. Chceš hodně knedlíků, nebo ________________ ? Stačí mi dva, tři už  

jsou _____________. Prosila jsem tě __________________, aby sis uklidil věci. 

(mnoho, několikátý, mnohokrát, málo, moc) 

            

  

3. Rozhodni, za kterou číslovkou napíšeme tečku: 

Martin skončil v závodech na 6  místě. Budeme číst na straně 23  , začne Jana.  

Ta kniha má 186  stran. Po 22  hodině dávají filmy nevhodné pro děti, měl bys  

už spát.  Na 14  straně je v čítance pěkná básnička. Po 5  dnech přestalo pršet.  

Karel IV  je nazýván Otcem vlasti. Kino začíná dnes v 17  hodin. 

 
4. Doplň do písniček číslovky, pak věty přepiš na řádky: 
 
Okolo Hradce v malé zahrádce rostou tam  _______________ růže. Šly panenky 

silnicí, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci ________. V nohách mám už 

_____________________ mil, stopy déšť a vítr smyl. Kdybys měla má panenko 

__________ ovec, __________ ovec a já jenom za kloboukem jalovec, nebudeš 

má. Ač bylo mně i jí tak ________________ let, zeleným údolím jsem si ji ved.  

(šestnáct, tři, tisíc, sto, dva). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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SLOVESA  B6 

Slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají  nebo co se s nimi děje. 

Slovesa jsou slova ohebná, mění svůj tvar podle osoby, čísla a času, časují se. 

 

Slovesa vyjadřují dvojí číslo – jednotné (osoby já, ty, on, ona, ono) 

          -  množné  (osoby my, vy, oni, ony, ona) 

Slovesa vyjadřují trojí osobu v jednotném i množném čísle: 

  1. osoba   já   my 

  2. osoba   ty   vy 

  3. osoba  on, ona, ono oni, ony, ona 

Slovesa vyjadřují trojí čas:  minulý (děj již proběhl – psal) 

          přítomný (děj právě probíhá – píše) 

          budoucí (děj teprve proběhne – budeš psát) 

Slovesa se nacházejí buď ve tvaru jednoduchém (sedíš, ptají se) nebo 

složeném (skládá se z více slov – najedli jsme se, budete vlastnit).  

Tvar, u kterého stojí pouze zvratné se, je jednoduchý 

 

Neurčitek (infinitiv) je slovesný tvar zakončený na – t, nemůžeme u něj určit 

osobu, číslo, způsob a čas. 

 

Zvratná slovesa mají u sebe zvratné zájmeno se, si – bojí se, četla si 

Rozlišujeme slovesné tvary kladné (sedí, pracuješ) - vyjadřují, že někdo něco 

dělá a slovesné tvary záporné -  vyjadřují, že někdo něco nedělá (nesedí, 

nepracuješ). 

 

Slovesa vyjadřují trojí způsob:  

oznamovací (oznamujeme, že se odehrává děj – kupuje, zavolá) 

rozkazovací (někomu něco rozkazuje, zakazuje – uteč, neplač) 

podmiňovací (děj se odehraje za určité podmínky – běžel by, malovali bychom, 

kdybych měl). 
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SLOVESA  B6 

1. Vyhledej v textu slovesa a podtrhni je vlnovkou: 

O prázdninách jsme letěli k moři. V letadle jsem se nejprve trochu bál, ale pak 

se mi let velmi zalíbil. Díval jsem se z okénka a pozoroval jsem krajinu kdesi 

hluboko pod námi. Rozeznával jsem pohoří i jednotlivé hory, údolími se vinuly 

řeky jako tenké tkaničky. Náhle kolem nás proletělo jiné letadlo, ale opačným 

směrem. To se asi někdo již vracel z dovolené. 

 

2. Doplň slovesa – napiš, co osoby, zvířata a věci dělají: 

Pekař _________________ housky. Maminka _____________ večeři. Cyklista 

______________na kole. Kočka ____________ mléko. Čáp _______________ 

hnízdo na komíně. Motýl ________________ na louce. Žárovka ____________. 

Vítr ________________ stále silněji. Skříň ___________________ vedle dveří. 

 

 

Jede   fouká   peče  staví        poletuje 

 

 

3. Přiřaď ke slovesu vhodné osobní zájmeno ( já, ty…) a urči osobu: 

píšu čteme volali utíkal jsi běžte namalovala 

      

      

 

4. Urči, zda se jedná o číslo jednotné nebo číslo množné: 

vařil seděli sekám svačíš šli jste pletou utíkáme 
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SLOVESA  B6 

 

5. Podtrhni v textu zvratná slovesa ( stojí u nich zvratné zájmeno se, si ): 

Náš děda chová králíky. Rád je krmí a dívá se na ně. Když se králík něčeho bojí, 

celý se přikrčí v rohu králíkárny a také výstražně zadupe. Nedávno jsme si 

s bratrem hráli na honěnou, proběhli kolem králíkárny a jeden králík se tak 

vyděsil, že vyrazil dvířka u králíkárny a rychle se schoval pod ní. Naštěstí jsme 

ho chytili, srdíčko mu divoce tlouklo a celý se třásl. Opatrně jsme ho dali zpátky 

a utrhli jsme mu čerstvou mrkev. Když se uklidnil, pěkně si na ní pochutnal. 

 

6. Vypiš z textu na 1. řádek slovesné tvary jednoduché a na 2. řádek tvary 

složené (pozor – zvratná slovesa, u nichž je pouze se, si jsou tvary jednoduché): 

 

dívá se, šel jsem nakoupit, máme, volali jste, šel bych, budeme číst, kreslím, 

budu se učit, přečteš si, nakoupíme, otevře, zazpívali jste si, pereme, jdete, čte si 

Jednoduché:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Složené:_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Ke kladným slovesům napiš slovesa záporná a naopak: 

uklízíš spím češe se sleduje jíme běží 

      

 

nechceme nedostane nečekáš nevolali nehraji neskočil 

      

    

Jíme   uklízíš     češe se       běží     spím 
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SLOVESA  B6 

8. Napiš slovesa ve správném tvaru v čase přítomném: 

Dědeček ______________ (krmit) králíky. Náš pes ___________(štěkat) na 

každého kolemjdoucího. V neděli my rádi _______________ (spát) o něco déle. 

Ty dnes _______________ (nejít) na hřiště? Já _____________ (uklízet) 

hračky. Vy ________________ (psát si) úkoly až večer? Babička 

______________ svetr. Děti ______________ (dovádět) na hřišti. My 

________________ (mít) nové auto. Petře, __________________(chtít) jablko? 

 

 

 

 

9. Převeď text z 1. osoby č. j. do 1. osoby č. mn.: 

Dnes vařím večeři já. Usmažím řízky. Nejprve naklepu maso a osolím ho. 

Omyji a oloupu brambory, dám je do čisté vody, kterou osolím. Každý plátek 

masa obalím nejprve v mouce, pak v rozšlehaném vajíčku a nakonec ve 

strouhance. Zapnu dvě plotny. Na jednu dám vařit brambory. Na druhou plotnu 

postavím velkou pánev, do které naliji olej. Do rozpáleného oleje vkládám 

obalené řízky a pomalu je z obou stran usmažím. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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SLOVESA  B6 

10. Urči u sloves čas, který vyjadřují: 

rýsují udělali jste nakrmím bude volat běželi Směješ se 

      

 

11. Vyhledej a podtrhni neurčitek: 

tiskne, utíká, psát, nevidí, loupat, koupe se, jdete, jíst, vařit, uhlazuje, fouká, 

obouvat se, lepit, obalovat, pečeš, budu pracovat, vystoupáme, utírat, hledat 

 

  

jíst       fouká  lepit  koupe se  nevidí  obouvat se 

 

 

12. Přepiš text tak, aby slovesa byla v čase budoucím: 

Jdu s kamarádem do kina. Dávají velmi hezkou veselohru. Sedíme vždy 

v poslední řadě. Světla v sále zhasínají a film začíná. Pozorně sledujeme děj a 

často se smějeme. Když jdeme domů, ještě si o filmu vyprávíme. Těším se, že 

příští týden jdeme na další zábavný film. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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SLOVESA  B6 

 

13. Urči u sloves jejich kategorie: 

 

sloveso osoba číslo čas 

budeš sedět    

nesmíme    

čistili jste    

přál jsem si    

nakoupíte    

ochutnávám    

ujíždí    

dokreslíš    

našel se    

budou si přát    

 

    
 
nakoupíte  budeš sedět  dokreslíš   ujíždí 
 
 
14. Doplň do textu vhodná slovesa: 
 
Blízko rybníka ______________ pomněnky. Uprostřed rybníka __________ 

kostel. Babička je nemocná, ale teď se brzy ______________. Ten obrázek je 

hezký, moc se ti _______________. Dnes v noci mě velmi ________________ 

zub. Cestou k hradu jsme museli ________ do kopce. Nad hlavou nám 

____________ letadlo. Puška náhle ________________. Žába _____________ 

do rybníka. 1.července ______________ prázdniny. Už se na ně ____________. 
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NEOHEBNÉ DRUHY SLOV  B7 

Příslovce jsou slova neohebná, nemění svůj tvar.     

Vyjadřují způsob, čas, místo, míru a příčinu děje.  

 

Druhy příslovcí:  

 

Místa: vyjadřují nějaké místo, směr. 

Ptáme se na ně otázkami Kde? Kam? Kudy? (např. doma, doleva, nahoru) 

 

Času: vyjadřují nějaký čas. 

Ptáme se na ně otázkami Kdy? Jak dlouho, často? (např. teď, krátce, později) 

 

Způsobu: vyjadřují způsob, jakým se něco děje. 

Ptáme se na ně otázkou Jak? (např. těžce, rychle, chytře) 

 

Míry : vyjadřují míru děje. 

Ptáme se na ně otázkami Jak moc, málo? (velmi, málo) 

 

Příčiny: vyjadřují příčinu, proč se děj uskutečňuje. 

Ptáme se otázkou Proč? (proto)  

 

Otázky, kterými se na příslovce ptáme, jsou také příslovce. 

 

 

Kde?  Jak?  Kde?  Jak?   Kde?  Kdy? 

nahoře hlasitě doma  rychle   venku  ráno 
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NEOHEBNÉ DRUHY SLOV  B7 

1. Najdi a podtrhni v textu příslovce a pak je vypiš: 

V zimě se večer brzy stmívá. Po dálnici jezdí auta velmi rychle. Martin přišel 

domů včera dost pozdě. Tatínek se na něj moc zlobil. Nahoru jsme vyjeli 

lanovkou, dolů jsme šli pěšky. Brzy pojedeme do Prahy. Pes hrozivě vrčel a 

vzápětí skočil tlapami na plot. Muž se těžce brodil hlubokým sněhem.  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

     

pomalu    barevně vesele     nahoru     rychle 

 

2. Doplň vhodná příslovce:  

Mám _________________ jedniček. Zůstali jsme _________________, dokud  

nezačalo pršet. Pojď ________________, už je večeře. Ke koupené knížce jsme  

dostali omalovánky ______________. Sestoupili jsme ____________ do rokle a  

___________ jsme našli ______________ hub. Odpověděl jsi _____________. 

Skokan se __________________ odrazil a _________________ laťku přeskočil. 

(venku, prudce, dost, domů, snadno, zdarma, tam, správně, dolů, značně) 

 

    

   doma  venku, deštivo        značně zdarma 
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NEOHEBNÉ DRUHY SLOV  B7 

3. Napiš několik příslovcí, která odpovídají na následující otázky: 

Kam? _________________________________________________________ 

Kdy? __________________________________________________________ 

Jak? ___________________________________________________________ 

 

4. Nahraď příslovce příslovci s opačným významem a věty napiš: 

Bylo mi chladno. Přišli jsme moc brzy. Roste málo hub. Nakoupili jsme draze. 

Pustili jsme hudbu potichu. Letěl příliš vysoko. Na podlaze bylo hodně mokro. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

         

málo hub  příliš vysoko potichu  mokro chladno 
 
 
5. Utvoř z přídavných jmen příslovce (mokrý – mokro): 

rychlý ___________________   odvážný __________________ 

vysoký __________________   hladový __________________ 

smutný __________________   světlý ____________________ 

hezký ___________________   čistý _____________________ 

vážný ___________________   dlouhý ___________________ 

tichý____________________   poslušný __________________ 

 

6. Zkus doplnit lidová přísloví příslovci: 

Kdo chce kam, pomozme mu __________. Jak se do lesa volá, _____________ 

se z lesa ozývá. Tak ___________________ se chodí se džbánem pro vodu, až 

se ucho utrhne. Neříkej ___________, dokud jsi nepřeskočil.  
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NEOHEBNÉ DRUHY SLOV  B7 

Předložky jsou slova neohebná, nemění svůj tvar. 

 

Známe předložky neslabičné (v, k, z, s), jednoslabičné (po, od, za, 

ke, u, od, bez, nad, na…), dvojslabičné (kolem, nade, pode …) a 

víceslabičné (okolo…) 

 

Předložky jsou samostatná slova, píší se zvlášť, při čtení je však 

čteme s následujícím slovem dohromady. 

 

Se 7. pádem se pojí předložka s, se. (s kým, s čím?)               

 

S 2. pádem se pojí předložka z, ze. (z koho, z čeho?) 

 

1. Doplň vhodné předložky: 

Šli jsme ________ školy spolu _______ našimi kamarády. _________ sedmero  

horami a sedmero řekami žil zlý čaroděj. ___________ sklepě máme brambory.  

__________ zahrady máme plot. __________ jabloní leží košík _______ jablky. 

Jdi _________ dveřím a otevři je. Nesmíš jezdit autem ___________ řidičského  

průkazu. Stůl stojí ________ okna a ________ něm stojí váza __________ skla. 
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NEOHEBNÉ DRUHY SLOV  B7 

2. Rozhodni, zda slova napíšeš zvlášť nebo dohromady: 

nahoru – na horu 

Včera jsme si udělali výlet _____________ Sněžku. Vyšli jsme až __________. 

dokola – do kola 

Běhali jsme stále ____________. Při jízdě se mi ______________ vpletla větev. 

okolo – o kolo 

Včera jsem šel ____________ vašeho domu. Umazal jsem se ______________ . 

dopoledne – do poledne 

Celé _____________ uklízíme. Odjezd je v 10h a návrat nejdéle ____________. 

zatím – za tím 

Tuto knihu ___________ nemáme. Počkej na mne ______________ divadlem. 

 

 

3. Rozhodni, zda napíšeš předložku s, nebo z: 

Šel jsem ____ maminkou nakupovat. ____ boty mi vypadl cvoček. Vracel jsem 

se ____ kina pozdě večer. Mám rád kynuté knedlíky ____ borůvkami. Prvňáček 

šel do školy ____ novou taškou. Bramborová kaše je ____ brambor a mléka, 

ovesná kaše se vaří ____ ovesných vloček. Vrátili jsme ____ výletu v pořádku. 

Nehraj si ____tím. Pomoz babičce ____ těžkou taškou. Jdeme si zakopat ____ 

novým míčem. ____ jeho řečí mi jde hlava kolem. ____ kým to mluvíš?  
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NEOHEBNÉ DRUHY SLOV  B7 

Spojky jsou slova neohebná, nemění svůj tvar.     

 

Spojky spojují jednotlivá slova nebo věty v souvětí. 

 

Nejčastěji užívané spojky jsou : a, i, ale, nebo, když, že, protože, ani, aby, až .   

 

1. Najdi v textu spojky a vypiš je: 

Když jsem se vrátil ze školy, napsal jsem si domácí úkol. Babička telefonovala, 

že v sobotu nemůže přijet. Těšil jsem se, ale nedá se nic dělat. Děda onemocněl 

a musí ležet v posteli. Babička zůstane také doma, aby se o dědu mohla starat. 

Maminka byla smutná, protože má o dědečka starost. Až se uzdraví, pojedeme 

se na ně podívat. Pojede s námi i náš pes Brok, neboť má dědu i babičku rád. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Doplňte vhodné spojky: 

Maminka mi řekla, _____ mám dojít na nákup. Pes honil kočku, ______ ta  

utekla na strom. Nepůjdu do školy, __________ mám horečku. Babička vařila  

večeři ______ děda jí pomáhal. Můžeš jít na koupaliště, _________ jet 

 s tetou na výlet. ________ budeš hodný, dostaneš zmrzlinu. Slyšel jsi, _______ 

se nám narodil bratříček ? ______  přijdeš domů ze školy, zavolej mi. 
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3. Spoj věty jednoduché pomocí spojek do souvětí: 

Přál jsem si počítač. Nedostal jsem ho. 

________________________________________________________________ 

Nesmím jít dnes ven. Musím uklízet pokoj. 

________________________________________________________________ 

Tatínek opravoval auto. Bratr mu při tom pomáhal. 

________________________________________________________________ 

Polévku občas zamícháme. Nepřipálila se. 

________________________________________________________________ 

Natrhal jsem kytici. Maminka měla radost. 

________________________________________________________________ 

Budu mít samé jedničky. Dostanu nové kolo. 

________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Doplň spojky do úryvků písniček: 

_____________ jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to. 

Starý pecař není doma _________ mladý to neumí. 

___________ já pojedu přes ten les, jen ty mě koníčku pěkně vez. 

_____________ jsem k vám chodíval přes ty lesy, ach ouvej, přes ty lesy. 

Pojedeme na luka, __________ kukačka zakuká. 

_____________ tady byla taková panenky, _____________ by mě chtěla. 

( kdyby, až, když, a až, když) 
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Částice jsou neohebný slovní druh, nemění svůj tvar. 

Částice nejčastěji stojí na začátku věty přací. 

Nejznámější částice jsou: ať, nechť, kéž, prý, ano, ne, no, což. 

 

1. Vyhledej v textu částice a vypiš je na řádek: 

Ráno jsem si pomyslela: „ Kéž by už byly prázdniny!“ Máme totiž jet k moři a 

já se tam velmi těším. Což jestli ale nepojedeme? Teta, která má jet s námi je 

prý nemocná. Zeptám se maminky. „Ano, teta je nastydlá. Ne, nemusíš se bát, 

že bychom nejeli. Ještě je týden čas a jistě se uzdraví.“ No hurá. Ať už jsme 

raději tam! 

________________________________________________________________ 

 

2. Utvoř věty, které budou začínat částicemi: 

 

       

 

Chci mít počítač. __________________________________________________ 

Kočka sleze dolů. _________________________________________________ 

Vlaštovky už odlétají. ______________________________________________ 

V potoce jsou raci. _________________________________________________ 

Nemáme telefon.  _________________________________________________ 

 

3. Utvoř samostatně přací nebo tázací věty, které začínají částicemi:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Citoslovce jsou slova neohebná, nemění svůj tvar.  

 

Citoslovce vyjadřují zvuky, hlasy, pocity, nálady nebo vůli  

mluvčího. 

 

1. Vyhledej v textu citoslovce a vypiš je: 

Lesem se ozvalo táhle fujt. To přeletěl kolem sýček. Hop, hop a z lesa se vynořil 

zajíc. Brrrr, to jsem se ho lekl. „Jej,“ vyjekl jsem. Na tento zvuk se nade mnou 

ozvalo frrr a z blízkého křoví vyrazilo hejno ptáčků. Haf, haf, ozvalo se od 

vesnice. Fuj, opět jsem se lekl, ale byl to náš pes Brok. „Kšš, utíkej domů“, 

odháněl jsem ho. Jú, kousek ode mne se pase srna s mládětem. Pst, ať je 

nevyruším. „ Hej, Martine, pojď domů!“ To mě volá bratr. Ach jo, srny jsou 

pryč.  

 

________________________________________________________________ 

 

2. Užij následující citoslovce v samostatných větách: 

haló ____________________________________________________________ 

hyjé_____________________________________________________________ 

mňau____________________________________________________________ 

plác_____________________________________________________________ 

crrrrr____________________________________________________________ 

ó_______________________________________________________________ 

      

hyjé    mňau       ó         crrrrr       plác     haló 
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3. Nahraď citoslovce ve větách slovesy a věty přepiš: 

Vrabec hop, hop po dvoře. Žába žbluňk do rybníka. Ptáci frrrr na pole. Malé dítě 

plác na zem. Kalhoty škub a byla v nich díra. Sova húúú v lese. Zvonek cink, 

cink u dveří. Koleno au, au. Náhle telefon crrrrr. Talíř bác na zem. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  
 
   Cink  škub       ho        žbluňk     plác             bác 
 
 
 
4. Nahraď slovesa ve větách citoslovci a věty přepiš: 

Sousedův chlapec zaklepal na dveře. Ptáčátko zapípalo v hnízdě. Pes náhle 

zaštěkal, v chlévě kráva zabučela a koza zamečela. Kostelní zvony bimbaly 

poledne. Datel oťukával v lese napadené stromy. Meluzína kvílela v komíně. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných píšeme po 

obojetné souhlásce uvnitř slova tvrdé y. 

 

Obojetné souhlásky: b,  f,  l,  m,  p,  s,  v,  z 

 

Vyjmenovaná slova po b: 

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, 

kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav 

Vyjmenovaná slova po l: 

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, 

lyže, pelyněk, plyš 

Vyjmenovaná slova po m: 

my, mýt, myslit, mýlit, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, 

chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl 

Vyjmenovaná slova po p: 

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, 

pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se 

Vyjmenovaná slova po s: 

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat 

Vyjmenovaná slova po v: 

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova 

s předponou vy-, vý 

Vyjmenovaná slova po z: 

brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně 

 

    

nábytek byt sypat  mlýn  hmyz     plynout myš     zamykat 
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B 

Mladá kob_lka, b_lá paní, nedob_tný hrad, b_valé b_dliště, hodiny b_jí půlnoc, 

Zb_ňkovy boty, dob_tkářství, ob_vatelstvo Nového B_džova, přib_té prkénko, 

ub_té zvíře, b_strý žák, masožravci a b_ložravci, starob_lý obraz, b_dlo na 

prádlo, lidový ob_čej, zralé ob_lí, nab_té zkušenosti, hb_tě pob_hal, babka 

b_linářka, zb_tečná ztráta, čas ub_vá, odb_t úkol, nový b_t. 

Počet jevů: 25                Správně: 

L 

L_skový keř, brouk l_kožrout, zraněné l_tko, babička nedosl_chá, pel_ňkový 

čaj, pl_noměr, košatá l_pa, ml_nář je ve ml_nici, pl_šový medvěd, kůň 

s l_sinkou, nel_zej sníh, nal_čená past, kachna l_ska, malý sl_mák, čas pl_ne, je 

mi l_to, ml_t obilí, nové l_že, venku se zabl_sklo, na zem nepl_vej, ol_salý pes, 

l_čená kabelka, šedý pl_šek, teta je bl_zko.  

Počet jevů: 25                  Správně: 

M 

Um_j um_vadlo, to je m_lé, na m_tině je m_š, dej m_ koláč, chci m_t také kolo, 

Přem_sl a M_roslav, m_čka na nádobí, m_ jdeme do kina, to je nesm_sl, 

osm_čka a devítka, hm_zožravci, medvídek m_val, om_té ovoce, to je náš 

sm_šek, km_nová polévka, m_cí houba, večer zam_káme, dobrá m_šlenka, 

vyhráli m_lion, hm_z a hlem_žď, dobře se nam_dli. 

Počet jevů: 25                      Správně: 

P 

Malý slep_š, rozčep_řený vrabec, vrbová p_šťalka, jen nezp_chni, p_tlík 

kuliček, lidové p_sně, šp_čka nože, nep_skej na psa, odp_kaný trest, p_l 

limonádu, slep_š není had, lichokop_tník, p_chá mě pata, p_skaté rostliny, 

netop_ří křídla, op_loval hrany p_lníkem, zp_tavě se podíval, kuře p_pá, 

nap_navá kniha, včely sbírají p_l, slep_š mi pap_r, plevel p_r, kohout se čep_ří. 

Počet jevů: 25                      Správně: 
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S 

S_novec je s_n mojí sestry, pros_t mouku na s_tu, s_rové ovoce, s_slí doupě, 

kašle a s_pe, nas_pej s_korkám, chlapec je už s_tý, s_ra je chemická látka, s_vá 

holubička, os_kový list, venku je s_chravo, Ondra  je nenas_ta, snaží se ze všech 

s_l, rozs_pal korálky, nové s_dliště, slavnostní s_ň, kus s_ra, houba s_rovinka, 

s_lný Bivoj, chalupa os_řela, nes_čkuj, dítě má os_pky. 

Počet jevů:  25                       Správně: 

V 

Těžký cv_k, rozv_klaný stůl, vlčí v_tí, planá v_mluva, dřevěný sv_cen, v_ jste 

tam nebyli, v_ří houkání, to je v_ška, v_ly tančí, dívky v_ly věnce, zav_skl si, 

tur je přežv_kavec, hradní v_žka, děti v_skají, ranní sv_tání, nehv_zdej, v_ská 

mě ve vlasech, zlov_ky a náv_ky, učitelův v_klad, švestková pov_dla, v_sutá 

lanovka, voda v_ří, velká v_heň, netrop pov_k. 

Počet jevů: 25                       Správně: 

Z 

Mlsný jaz_ček, malý voz_k, přijď brz_, u boty se shrnul jaz_k, brz_čko bude 

z_ma,  podz_m už končí, jak se naz_vá náš rodný jaz_k, Z_moviště se naz_vá, 

z_tra je neděle, Praha-Ruz_ně, průvodčí vyz_val k nástupu, meluz_na zpívá, 

sněhové jaz_ky, poz_tří,  rozbil se mi z_p, z_moviště, jaz_ková škola. 

Počet jevů: 20                        Správně: 

 

           

Víla      lyže čepýří se jazyk    syrovinka  starobylý       omyté ovoce 
  u boty obraz 
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Být – být doma, být myslivcem, být slavný, být nahoře . . . 

Příbuzná slova : nebýt hloupý, přibýt  na váze, odbýt domácí úkol, ubýt na 

váze, zbýt od oběda, dobýt hrad, nabýt zkušenosti, zbytek, pobyt, aby, kdyby,  

! Pozor na slovo bít, které stejně zní, ale znamená tlouct, mlátit.: děti nesmíš 

bít, dobít raněné zvíře, nabít pušku, přibít hřebík, hodiny odbíjí, zbít 

kamaráda ! 

Bydlit – bydlit v Bělé pod Bezdězem 

Příbuzná slova : bydliště, bydlení, bydlo, obydlí, obydlený, neobydlený,  

! Pozor na slovo bidlo, bidýlko,  které znamená tyč, ( na prádlo ), tyčku ! 

Obyvatel – člověk, který někde bydlí 

Příbuzná slova : obyvatelstvo, obývat, obývací pokoj, neobyvatelný 

Byt – místo, kde bydlíme 

Příbuzná slova : byteček, bytový, obytný 

! Pozor na slovo bit, které znamená, že někdo utržil výprask – Pepík byl bit! 

Příbytek – nějaké místo k bydlení , nebo něco, co přibylo 

Nábytek – zařízení domu 

Příbuzná slova : nábytkový, nábytkářství 

Dobytek – hospodářská zvířata  

Příbuzná slova : dobytčí, dobytkářství     

Obyčej – nějaká zvyklost, zvyk 

Příbuzná slova : obyčejný, neobyčejně 

Bystrý – znamená chytrý, také i rychlý 

Příbuzná slova : bystrost, bystrozraký, bystřina, zbystřit 

Bylina – rostlina s měkkým stonkem 

Příbuzná slova : bylinka, bylinářka, bylinkový, býlí ( plevel ) 

Kobyla – jinak také klisna 

Příbuzná slova : kobylí, kobylka ( luční i část houslí ), Kobylisy, kobylince 

Babyka –strom, dnes již neroste 

Bydžov ( Nový ), Přibyslav – města v Čechách 
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 1. Doplň do textu vhodná vyjmenovaná a příbuzná slova : 

Stěhujeme se do města Nový _____________. Budeme _____________  

v novém panelovém domě. Dostali jsme tam krásný velký _______. Do všech  

pokojů jsme si koupili nový ____________. Jsme úplně první  _____________  

tohoto domu. Děda s babičkou zůstali _________________na vesnici. Pracují  

v družstvu, starají se tam o ____________________. Společně s kravami  

je tu ustájený i mohutný __________. Je silný a také velmi ________________.  

V ohradě za statkem se pase _______________, na které občas jezdím. Spásá  

všelijaké ______________. 

 

                                                   

nábytek               kobyla               byt, bydlit   býk  bylina 

 

 

2.  Rozlišuj podobně slova dobyli – dobili, nabyl – nabil, vybyl – vybil, zabyl 

– zabil, přibyl – přibil, zbyl – zbil : 

Husité _____________ hrad. Myslivci _____________ raněné zvíře. Hajný 

rychle znovu _____________pušku. Při práci již ____________ velké zručnosti. 

Pospíchal jsem a teď mi ______________ čas. Martin ___________ Honzu 

míčem prudkou ranou. Četl si, aby nějak ______________ dlouhou chvíli. 

_______________ jsem plácačkou dvě mouchy.  Tatínek _____________ 

hřebík pro obrázek. Do třídy nám ____________ nový žák. Standa ošklivě  

____________ spolužáka. ____________ mi ještě jeden koláč. 
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3. Doplň na správné místo slova být – bít, byt – bit, byl – bil, byly – bily : 

Chtěl bych _________ kosmonautem. Menší a slabší nesmíš nikdy _________.  

Honza zlobil a byl __________. Máme krásný nový ___________. Včera jsem  

________ v kině. Prudce pršelo a hrom každou chvilku hlasitě ____________.  

Hodiny před chvílí ________ půlnoc. Kamarádky ________o víkendu u vody. 

 

 

                 

Byt, bydlit       obyvatelé      dobýt hrad             příbytek        Zabít, dobít zvíře 

 

 

4. Doplň do textu –y-, -i-, -ý-, -í-: 

Chtěl b_ch b_t malířem. Rád pob_vám u řeky a chodím do lesa. Zde se mi vždy 

sb_hají sliny na různé lesní plody, které rád sb_rám. Občas objevím příb_tek 

veverky, která často ob_vá dutiny stromů. Jednou jsem na mýtině objevil zb_tky 

zab_té laně. Rád pozoruji ob_vatele lesa – ptáky, motýly, zajíce, srny. Domů se 

pak většinou vracím přes louku, kde se popásá dob_tek. Ob_čejně se zastavím  

u bab_čky, která mi vždy nab_dne b_linkový čaj a něco, co zb_lo od oběda. Za 

její chalupou roste ob_lí a tak hb_tě běžím po pěšině. Já b_dlím v nedaleké 

b_tovce, kde máme pěkný b_t. Nedávno jsme si pořídili nový náb_tek. Tatínek 

přib_l mnoho hřeb_ků, ab_ maminka mohla pověsit pěkné obrazy. Na jednom 

z nich r_tíři dob_vají hrad.  
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5. Vyhledej v textu vyjmenovaná a příbuzná slova po b. Podtrhni je a vypiš 

do správných řádků: 

V chaloupce pod lesem bydlí babka bylinářka. Sbírá léčivé byliny a léčí 

nemocné. Lidé si z bylinek vaří bylinkové čaje. Obyvatelé nedaleké Přibyslavi ji 

navštěvují pravidelně. Babička léčí také nemocná zvířata – psy, kočky, ale také 

dobytek - býčky, ovce, kobyly i vepře. Když jí zbyde čas, jezdí na návštěvu ke 

svému vnukovi do Nového Bydžova. Zbyněk bydlí v novém bytě na sídlišti. 

Studuje na vysoké škole, je to velmi pilný a bystrý chlapec.. 

Vyjmenovaná slova: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Příbuzná slova: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Doplň do textu správné  –y-, -i-, -ý-, -í-: 

Praha je hlavní město České republiky. Má více než 1 000 000 ob_vatel. Někteří 

b_dlí v rodinných domech, jiní v b_tovkách na sídlišti. Běžný b_t má kuchyň, 

ob_vací pokoj, ložnici, dětský pokoj a sociální zařízení. Některé příb_tky jsou 

ovšem větší, jiné zase menší. Ob_tné jednotky jsou zpravidla vybaveny pěkným 

náb_tkem, často i starožitným. Mezi krásné kousky patří např. komody nebo 

 b_cí hodiny. Mnoho ob_vatelstva jezdí o víkendu nebo o prázdninách mimo 

Prahu na venkov, kde je čistší vzduch. Mají tu chalupy se zahradami, kde roste 

zelenina, květiny a také léčivé b_liny. Maminky z nich v případě nachlazení vaří 

b_linkové čaje. Na procházky chodí do lesa, kde sb_rají lesní plody. Často vidí 

pasoucí se srny a laně. Občas musí hajný některý kus zab_t. Sedí na posedu, 

 nab_je zbraň a například nemocný kus odstřelí. Také musí někdy dob_t raněné 

zvíře. U některých chalup se dodnes pase dob_tek, jinde také kob_la s hříbětem. 

Venkov je také krásný, sám nevím, kde b_ch chtěl v budoucnu b_dlet. 
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Slyšet – vnímat zvuky 

Příbuzná slova: neslyší, neslyšící, nedoslýchavý, uslyšet 

Mlýn – budova, ve které se mele mouka 

Příbuzná slova: mlynář, mlynářka, mlýnice, mlýnský  ! Pozor – mlít ! 

Blýskat se – lesknout se 

Příbuzná slova: zablýsknutí, blyští se, oblýskaný 

Polykat  

Plynout-ubíhat nebo téct 

Příbuzná slova: uplynulý, plyn, plynárna, plynař, plynařský 

Plýtvat 

Vzlykat – při pláči 

Příbuzná slova: vzlyk, vzlykot, uvzlykaný, nevzlykej 

Lysý – holý 

Příbuzná slova: lysost, lysina, olysalý, lyska (kachna)    ! Pozor – líska (keř)! 

Lýtko – část nohy 

Lýko – část kmene pod kůrou 

Příbuzná slova: lýkový, lýkožrout, lýčená (kabelka 

!Pozor – líčená (příhoda)! 

Lyže 

Příbuzná slova: lyžařský, lyžovat, lyžáky, lyžárna,  

Pelyněk – hořká bylina 

Příbuzná slova: pelyňkový 

Plyš – hebká látka 

Příbuzná slova: plyšový, plyšák           ! Pozor – plíšek (plech)! 

        

 

blýskat se       lyska       lyžař      mlýn  řeka plyne 
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1. Vyhledej vyjmenovaná slova po l a příbuzná slova, podtrhni je a vypiš:  

Náš dědeček nedoslýchá, moc málo slyší. Mám ráda plyšové hračky, líbí se mi 

dotyk měkkého plyše. Mlynář stál ve mlýnici a volal na mlynářku, že budou mlít 

obilí. Kolem mlýna plynula řeka. Hana si poranila lýtko a hlasitě vzlykala. Zítra 

pojedeme lyžovat, těším se, protože mám nové lyže. Na silnici ležel blýskavý 

plíšek. S jídlem se nikdy neplýtvá. Kůň měl na čele malou lysinku. Na rybníku 

plavaly kachny, mezi nimi i kachny lysky. Pelyněk je léčivá bylina. Tomáš má 

angínu, nemůže polykat. Mám kabelku vyrobenou z lýka. 

Vyjmenovaná slova:_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Příbuzná slova:___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Doplň do textu –i-, -y-, -í-, -ý-: 

Šli jsme s naší třídou na procházku kolem ml_na. Již z dálky jsme sl_šeli jeho 

klapot. V dřívější době by jistě vyšel ven ml_nář nebo ml_nářka a ptali by se, 

zda chceme ml_t obilí. My jsme pokračovali dál kolem řeky, která tu pokl_dně 

pl_nula. Přibl_žili jsme se k mladému lesu a viděli, jak zajíci ohryzali na 

stromcích kůru a poškodili l_ko. Paní učitelka nám l_čila, jak se z l_ka dají 

vyrobit krásné l_čené kabelky. Poté jsme se nasvačili, Matěj toho moc 

nespol_kal, ale pl_val kousky jídla kolem sebe. „Posl_š,“ řekla mu paní učitelka: 

“Je to neslušné a navíc pl_tváš jídlem.“ Cestou zpátky si Jana poranila l_tko o 

trčící pl_šek. Hbitě jsme jí nohu obvázali a sl_bili jí, že ji doneseme domů. 

Pospíchali jsme, neboť se bl_žila bouřka a zdálky se již bl_skalo. 

           

blýská se   lyže, lyžuje   plyne 
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my - my všichni    ! Pozor – dej mi (jen mně)! 

mýt – čistit 

Příbuzná slova: umývat, umyvadlo, mydliny, mydlit, mydlář, myčka,       

mýval (medvídek)   ! Pozor – mít (vlastnit), míval (měl)! 

myslit  

Příbuzná slova: myšlenka, smysl, nesmysl, usmyslit si, úmysl, neúmyslně, 

průmysl, myslivec, myslivna, mysl, Přemysl, domýšlivost, namyšlený 

mýlit se – plést se 

Příbuzná slova – omyl, neomylný, zmýlená, mýlka, pomýlený 

hmyz – drobní živočichové ( brouci …) 

Příbuzná slova: hmyzí, hmyzožravec 

myš – hlodavec   Příbuzná slova: myška, myší,  myšice, myšina 

hlemýžď - živočich s ulitou 

mýtit – kácet 

Příbuzná slova: mýtina, vymýtit, mýto, mýtné 

zamykat – zavírat klíčem 

Příbuzná slova: nezamykat, uzamykatelný 

smýkat – vláčet, tahat 

Příbuzná slova: smyk, smyčec, smyčka, průsmyk,  ! Pozor – osmička ! 

dmýchat – foukat (do ohně) 

Příbuzná slova: rozdmýchávat, dmýchadlo  ! Pozor – míchat ! 

chmýří – pápěří 

Příbuzná slova: ochmýřený, chmýříčko 

nachomýtnout se –  připlést se 

Litomyšl – město, rodiště B. Smetany 

 

      

           hmyz  mýdlo mýval  hlemýžď zamykat   myš 
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1. Rozlišuj slova my – mi: 

Půjčíš ______ pero? Dej _____ svačinu do tašky. _____ jsme včera byli v kině. 

Stále ______ něco vyprávěl. Poslali nás ven, ale ______ jsme nešli. Zítra 

______ zavolej. Přijďte na hřiště, _____ už tam budeme. Vy jste to nebyli, byli 

jsme to ______. Pošli ______ pohlednici. 

 

2. Rozlišuj slova mýt – mít: 

Chtěl bych ________ doma pejska. Celý týden musím ________ nádobí. Ruce 

si musíš pravidelně  _________ , jinak bys mohl _________ žloutenku. Budu si 

dnes _________ vlasy šamponem? Na vysvědčení budu _________ samé 

jedničky. Dnes má schody a chodbu  _________ sestra. Za chvíli budu 

_________ úkol hotový. Chci _________ chvíli klid. 

 

3. Doplň slova příbuzná se slovem myslit: 

Chemický ________________ vyrábí i šampony a mýdla. Cestou lesem jsme 

přišli až do __________________. To jsem si o tobě __________________. 

Ozval se výstřel, to asi__________________ odstřelil škodnou. Jak tě napadla 

tak skvělá _________________ ? To není pravda, to sis určitě 

_________________ . Každý člověk má pět ______________, sluch, čich, chuť, 

zrak a hmat. To je nemožné, to je úplný __________________ . 

 

     

hlemýžď   myš   zamykat   hmyz 
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4. Doplň do textu –i-, -y-, -í-, -ý-: 

Pepík je veliký sm_šek. Napadla mě zajímavá m_šlenka. Mam_nka sm_chala 

v m_se přísady do těsta. Medvídek m_val si prý všechno jídlo m_je. Máme 

zanesený kom_n, kom_ník ho musí vymést. To je om_l, to ses velmi zm_lil. Na 

m_tině v lese se vyhřívala zm_je. Po louce poletovalo pampeliškové chm_ří. 

Dáš m_ prosím napít? Do um_vadla spadlo m_dlo. Při m_tí nádobí v m_čce se 

tvořily m_dliny. Sm_š se dívat na televizi. Kočka číhala na m_šku. Tyto dveře 

nezam_kej. Prvňáčkovi se povedla krásná osm_čka. Bedřich Smetana se narodil 

v Litom_šli. Na housle se hraje sm_čcem, je to tedy sm_čcový nástroj. Laso má 

sm_čku. Neudělal jsem to se zlým úm_slem. M_slivec m_ří na vzteklou lišku. U 

krbu máme dm_chadlo, kterým rozdm_cháváme oheň. V televizi nás bavil 

dobrý kom_k. Sousedé se opět sm_řili. Krtek je hm_zožravec, živí se hm_zem. 

Neom_lej stále dokola to samé.  

    
            
  
5.  Doplň příbuzná slova se slovem mýt: 
 
Před jídlem si vždy musíš __________________ ruce. Napusť si teplou vodu do  
 
_________________. Dej si do dlaní ________________ a potom vytvoř pěkné  
 
_________________. Ruce si pořádně ____________________ a pak důkladně  
 
opláchni. Naskládej pěkně nádobí do ___________________. Každý medvídek  
 
______________ si prý všechny předměty _____________. Nejznámější kat se  
 
kdysi jmenoval _________________. 
 
(mýval, umýt, mydliny, Mydlář, umyvadlo, myčka, mýdlo, namydli, myje). 
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pýcha – namyšlenost    ! Pozor – píchá (jehla) ! 

Příbuzná slova: pyšnost, nezpychni, pyšný, hrdopýšek, pyšnit se, pyšnidlo 

pytel – sak 

Příbuzná slova: pytlík, pytlíček, pytlovina 

pysk – ret u zvířat 

Příbuzná slova: pyskatý  ! Pozor – pískat (hvízdat) ! 

netopýr – noční zvíře 

Příbuzná slova: netopýří 

slepýš – beznohá ještěrka    ! Pozor – slepíš papír ! 

pyl – květní prášek     ! Pozor – pil (limonádu)! 

Příbuzná slova: pylový, opýlený, opylovat  ! Pozor – opilovat pilníkem ! 

kopyto – část nohy u zvířat 

Příbuzná slova: kopýtko, sudokopytník, lichokopytník 

klopýtat – zakopávat 

Příbuzná slova: neklopýtni, uklopýtaný 

třpytit se – lesknout se  

Příbuzná slova: třpyt, třpytka, třpytivý, zatřpytit se 

zpytovat – hodnotit své svědomí    

Příbuzná slova: zpytavě, nevyzpytatelný 

pykat – za své činy     ! Pozor - píka (zbraň) ! 

Příbuzná slova: odpykaný, nepykat 

pýr – plevelná bylina 

pýřit se – červenat se 

čepýřit se – zlobit se nebo natřásat se 

Příbuzná slova: rozčepýřený, načepýřit se 

          

třpytit se  pytel  pyšná  slepýš  pykat  netopýr 
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1. Vypiš z článku vyjmenovaná slova po p a slova s nimi příbuzná: 

Pýcha není pěkná vlastnost. Mám ještě jeden pytlíček s kořením. Slepice se 

popelí v prachu a pak si načepýří peří. Po vlhké silnici se plazil slepýš. Včely 

jsou užitečné, neboť sbírají pyl a tím opylují květy rostlin. Martina klopýtla a 

upadla. Ty máš dnes ale rozčepýřené vlasy! Tatínek je velmi pyšný na svou 

dceru, protože krásně hraje na klavír. Ve staré stodole sídlí netopýři. Kůň je 

lichokopytník, protože má na noze jedno kopyto. Stěnu jsme obložili 

pytlovinou. Svou vinu si musíš odpykat. Rybář chytal ryby na třpytky. 

Vyjmenovaná slova:_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Příbuzná slova:___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

opylovat čepýří se      slepýš      netopýr   

 

 

2. Doplň do textu –y-, -i-, -ý-, -í-: 

Princezně Krasomile říkali hrdop_šek, protože byla velmi p_šná. Na ježka raději 

nesahej, bodlinami p_chá. Některé rostliny řadíme mezi p_skaté. Srnka má 

drobná kop_tka. Slep_š mi letadélko? Pozor na schod, ať neklop_tneš. Ve škole 

se nep_ská. Z p_tloviny se dá vyrobit řada pěkných věcí. Slep_š je beznohá 

ještěrka. Drahokam se krásně třp_til. Op_š ty věty krasop_sně do sešitu. Jeden 

druh netop_ra se jmenuje up_r. Včera jsme zp_vali moc krásnou p_sničku. 

Op_lovali jsme ostré hrany p_lníkem. Kohout se celý načep_řil. Pep_k p_l 

limonádu. Květní prášek se nazývá p_l. Dívka se studem zap_řila. 
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3. Doplň věty vyjmenovanými a příbuznými slovy po p: 

Nepěkná lidská vlastnost je __________. Ret u zvířat se nazývá ____________.  

Beznohá ještěrka je___________. Kůň má na každé noze jedno_____________.  

Včely sbírají ________ a tím ____________________ květy rostlin. Pytle se šijí  

z  ________________. Lesklé vnadidlo na ryby je ______________. Velký 

sáček se také nazývá ___________________. Každý zločin si musí člověk řádně 

__________________. Plevel na zahrádce se jmenuje ___________. Červenat 

se znamená také _____________________.  

 

 

 
 
Pil  slepíš model  píka opilovat opylovat píchá 
 
 
 
 
 
4. Rozlišuj význam slov pil – pyl, opiluje – opyluje, slepíš - slepýš, píchá – 
pýcha, píka – pyká: 
 
Květní prášek se nazývá ________ . Nemám žízeň, už jsem ________. Tatínek  
 
__________________ ostré hrany pilníkem. Také čmelák _________________  
 
květy. __________________ není had, je to beznohá ještěrka. ______________  
 
mi model letadélka? Něco mě ____________ do paty. ___________ není pěkná  
 
lidská vlastnost. Petr má domácí vězení, ____________ za své zlobení ve škole.  
 
Středověká bodná zbraň se jmenuje ____________ .  
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syn – dítě 

Příbuzná slova: synáček, synovec, synovská, synek ! Pozor – usíná ! 

sytý – najedený 

Příbuzná slova: nasycený, sytost    ! Pozor – síto ! 

sýr – mléčný výrobek 

Příbuzná slova: syreček, sýrový, syrovátka   ! Pozor – síra                

   (chemická látka)! 

syrový – neuvařený 

Příbuzná slova: syrovost, syrovinka, syrově 

sychravý – vlhký, chladný 

Příbuzná slova: sychravo, sychravost 

usychat – schnout 

Příbuzná slova: vysychat, zasychat 

sýkora – zpěvný ptáček 

Příbuzná slova: sýkorka, sýkorčí 

sýček – sova 

Příbuzná slova: sýččí, nesýčkuj, sýčkovat 

sysel – hlodavec 

Příbuzná slova: syslí, nasyslovat, nesysluj 

syčet – vydávat zvuk 

Příbuzná slova: syčící, zasyknutí, sykot, sykavky, usyčený, syknutí 

sypat  

Příbuzná slova: sypký, zasypaný, přesýpací, vysypat, sýpka, posyp, nasypat,  

! Pozor – sípat ( chrčet ) ! 

 

 

      

Sychravo      sýr  sýkora  sypat          syn  sýček 
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     Sýr        syn   sypat  sýček sysel  sýkora 
 
 

1. Utvoř věty se slovy, které vidíš i na obrázku: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Najdi v článku vyjmenovaná slova po s a slova s nimi př íbuzná a                     

podtrhni je: 

Narodil se jim malý synáček. Syrová zelenina má hodně vitamínů. Syrovátka 

vzniká při výrobě sýra. Venku je sychravo, vezmi si deštník. Když je náledí, 

musíme chodníky posypat, abychom neuklouzli. V zimě k nám přilétají na 

krmítko strnadi a sýkorky. Můj malý synovec již chodí. V laboratoři jsme 

vyrobili nasycený roztok. Na louce jsme viděli syslí díry. Houser bránil hejno a 

zle na mě syčel. Sýčkovat znamená přivolávat něco špatného. 

 

3. Doplň do textu –y-, -i-, -ý-, -í-: 

S_pky byly již plné obilí. Dítě onemocnělo, mělo neštovice neboli os_pky. Bolí 

mě v krku, sotva s_pám. Malý s_náček us_ná v kolébce. Kos_ce a s_korky 

poletovaly okolo krmítka. Již nebudu jíst, jsem s_tý. Na plotě seděla s_vá 

holubička. S_ra je žlutá chemická látka. Podej mi s_to, chci pros_t mouku. Mám 

k svačině chléb a kousek s_ra. Vař maso dostatečně dlouho, ať není s_rové. 

S_sel si schovává zásoby na zimu. Před zimou chceme ještě zas_t obilí. Najez se 

dos_ta. Pára s_čela a nadzvedávala pokličku. Nerozs_p ten cukr. 
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4. Napiš příbuzná slova ke slovu: 

syn_____________________________________________________________ 

sýr______________________________________________________________ 

syrový___________________________________________________________ 

sýček____________________________________________________________ 

usychat__________________________________________________________ 

sypat____________________________________________________________ 

sytý_____________________________________________________________ 

 

 

síra   síto  neuklouzni  kousek sýra  syto 
  
 
 
5. Rozlišuj významy slov síto – syto, síra – sýra, sírový – sýrový, sípat – 
sypat, u syna - usíná: 
 

Na prosévání písku jsme použili velké ______________ . Dítě už nechce jíst, je  

úplně __________ . Dej mi k večeři prosím chléb, máslo a kousek __________ .  

Chemická látka se nazývá ___________ . V laboratoři se šířil velmi nepříjemný  

_________________ zápach. To je velmi chutný ________________ chlebíček.  

V zimě musíme _______________ chodníky, abychom neuklouzli. Nekřič tolik,  

bude tě bolet v krku a budeš ______________ . Náš pes je už starý, hodně často 

_________________. V pokojíčku _______________ je dnes velký nepořádek. 
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vy – oslovení 2.osoby mn.čísla 

Příbuzná slova: vykat    ! Pozor – viklat (hýbat) 

vysoký - do velké výšky 

Příbuzná slova: výška, zvýšení, zvyšovat, navýšit, výšina, vysočina, zvysoka 

! Pozor – vížka (věžička) ! 

výt – vydávat zvuky    ! Pozor – vila (dům) ! 

Příbuzná slova: vytí, zavýt   ! Pozor – vít (plést např.věnec) ! 

výskat – vydávat zvuky 

Příbuzná slova: výskot, nevýskej, zavýsknutí    ! Pozor – vískat (vlasy) ! 

zvykat – něčemu přivykat 

Příbuzná slova: zvyk, nezvyk, přivykat, odvykat, návyk, zlozvyk 

! Pozor – zviklat (odradit nebo rozhýbat)! 

žvýkat – kousat 

Příbuzná slova: žvýkací, žvýkačka, rozžvýkaný 

vydra – vodní savec 

Příbuzná slova: vydří, Povydří 

výr – sova 

Příbuzná slova: výří ( oči )   ! Pozor – víří (točí), vír (vodní)! 

vyžle – mládě loveckého psa, též někdo hubený 

Příbuzná slova: vyžlovitý 

povyk – rámus 

Příbuzná slova: nepovykuj, zpovykaný 

výheň – horko                    a slova s předponou vy-, vý- 

Například: vyskočit, vyhrát, vykouzlit, vyjmout, vyhodit, vylet ět . . . . 

! Pamatuj : vidět, vítat, vískat (vlasy), vítězit, viset (na zdi), vít (plést) ! 

                  

vyžle    výt   žvýkat      výr   vysoký 
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1. Rozlišuj slova výt – vít, vyla – vila, výskat – vískat,  výr – vír, výří – víří, 

výška - vížka: 

Zdálky jsme slyšeli ________ psa. Umíš _______ věnečky? Vichřice ________ 

a skučela. Na kopci za městem stojí krásná ________. Budu babičku _________ 

ve vlasech. Děti budou jistě radostí ____________. Na vodě se točil _________.  

Na borovici seděl _______ ušatý. Začalo silně foukat, vzduch prudce ________. 

Ve tmě jsme zahlédli _________ oči. Podívej se na tu horu – to je ale velikánská 

______________! Již zdálky byla patrná hradní ______________ hradu Trosky. 

 

       

   výr  hradní vížka          žvýkat jídlo      výskat    výheň 

 

 

2. Doplň do textu předponu vy-, vý: 

__skočil, __tah, __nález, __konný, __právět, __kouzlit, __malovat, __počet, 

__směch, __svědčení, __hoda, __točit, __kolejit, __měra, __mol, __ron, __rýt, 

__zdobit, __prat, __čitka, __dolovat, __hnat, __zdoba, __křik, __nalézat, __pít 

 

3. Napiš slova příbuzná se slovy: 

zvykat__________________________________________________________ 

žvýkat__________________________________________________________ 

vysoký__________________________________________________________ 

výt_____________________________________________________________ 

výskat__________________________________________________________ 

 

58



VYJMENOVANÁ SLOVA  B8  

4. Doplň –y-, -i-, -ý-, -í-: 

Na v_letě jsme navštívili V_soké Tatry. Z v_sokých vrcholů byla krásná 

v_hlídka do okolí. Když jsme zav_skali, v_křik nám vrátila ozvěna. V horském 

potoce jsme v_děli v_dru a nedaleko jsme uv_děli spícího v_ra. Na široké louce 

jsme se nasvačili a sestra si uv_la věneček z lučního kv_tí. Odpoledne se udělalo 

velké vedro, hotová v_heň. Neměli jsme už nic k pití, tak jsme si vzali alespoň 

žv_kačku. Velmi jsme uv_tali restauraci u cesty a řádně se občerstvili. „V_ 

nechcete nic jíst?“ zeptal se nás tatínek. Nechtěli jsme a tak jsme se v_pravili 

dál. V_klal se mi zub a trochu mě bolel, tak jsem si ho nakonec v_v_klal a 

v_trhl.Cítil jsem se lépe a těšil se na prohlídku hradu, jehož hradní v_žka 

v_kukovala mezi stromy. Z hradeb v_sely ozdobné fábory. V_let se v_dařil. 

 
 

 
 
Vysoké Tatry vít  vížka  vyviklaný zub uvítat restauraci 
 
 
5. Najdi v osmi směrech vyjmenovaná slova po v a utvoř s nimi věty: 
 
v y s o k ý a t v l p m  
ý k b v y ž l e ý a o t   
s i  n  k l o p y t e v h  
k d h c r h i a r d y v  
a r k o p f s e u j i  k c  
t  f ý k l m u t r c d w  
n i z v l o h ň e h ý v 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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VYJMENOVANÁ SLOVA  B8  

Brzy – časně   ! Pozor – brzičko ! 

Jazyk – část úst, cizí jazyk, jazyk u boty, sněhový jazyk 

Příbuzná slova: jazykový, jazýček, jazylka 

Nazývat – jmenovat  ! Pozor – zívat ( při únavě ) ! 

Příbuzná slova: ozývat se, nenazývat 

Ruzyně – část Prahy, kde je letiště 

Příbuzná slova: ruzyňské 

 

 

1. Použij slovo jazyk v různých větách v různých významech: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Doplň –y-, -i-, -ý-, -í-: 

Brz_ už bude z_ma. Na silnicích se budou tvořit sněhové jaz_ky, proto budou 

muset mít auta sněhové řetězy. Poletíme letos z ruz_ňského letiště lyžovat do 

Alp. Ruz_ně se naz_vá část našeho hlavního města. Uplatním určitě německý 

jaz_k, který se učím ve škole v jaz_kovém kroužku, nebo také anglický jaz_k, 

který máme jako hlavní předmět.  Brz_čko už poletíme. Musím si zabalit lyže a 

lyžařskou výbavu a hlavně teplé z_mní věci. U bot se mi utrhl jaz_k, budu si 

muset koupit nové. Udělám to raději hned z_tra, nejpozději poz_tří. Ale teď už 

z_vám únavou, půjdu dnes raději brz_ spát. 

       

Sněhové jazyky  Ruzyně  brzy vstávat  jazyk 
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VELKÁ PÍSMENA  B9  
 

 

Jmenuji se________________________. Bydlím ve městě ______________, 

na vesnici, v obci__________________. Země, ve které žiji, se jmenuje 

___________________. Jsem__________________(příslušník národa). 

Každá věta začíná velkým písmenem. 

Jména osob, názvy měst a obcí, zemí a příslušníků národů se píší na 

začátku velkým písmenem. 

Znám tato další města, vesnice: 

_______________________________________________________________ 

 

Znám jiné 

země:_________________________________________________ 

příslušníky národů:_____________________________________ 

moji kamarádi nebo spolužáci se jmenují:___________________________ 

Také zvířátka mohou mít jména: 

pes Alík    kůň Pony  

 

 

 

Také jména zvířat se píší s velkým počátečním písmenem. 

V zemi, ve které žiji jsou řeky, hory, pohoří, jezera, rybníky.( Podle mapy si ověřím.) 

Názvy řek, jezer, rybníků , hor a pohoří píšeme na začátku velkým písmenem. 

 

Procvičujeme 

1. V uvedených názvech podtrhni názvy řek modře, hor a pohoří hnědě: 

Vltava, Krkonoše, Krušné hory, Labe, Morava, Jeseníky, Šumava, Jizerské hory, 

Berounka, Orlické hory, Sněžka, Mže, Českomoravská vrchovina. 
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VELKÁ PÍSMENA  B9  
 

 

2. Doplň správně písmena v textu: 

(n,M)___aminka (a,A)___lena (d,D)___ostálová a (t,T)___atínek (p,P)___etr 

(d,D)___ostál jsou (r,R)___odiče mého (k,K)___amaráda (p,P)___avla. V zimě 

jezdívají lyžovat do (k,K)___rkonoš. V létě zase jezdí tábořit k (r,R)___ybníku 

(r,R)___ožmberku nebo na (ř,Ř)___eku (s,S)___ázavu. (k,K)___amarád s sebou 

bere (p,P)___sa, který se jmenuje (d,D)___yk. U (b,B)___abičky (b,B)___oženy 

nechávají kočku (m,M)___icku a křečka (f,F)erdu. (b,B)___abička bydlí ve vesnici 

(b,B)___abice nedaleko města (b,B)___ rna.  

 

 

 

 

 

 

3. Oprav chyby (podtrhni a pod text napiš správný tvar): 

na řece vltavě je mnoho přehrad. Nejvyšší hora krkonoš je sněžka. Bratr milan  

odjel k babičce do bělé. Řeka sázava se vlévá do vltavy. V jižních čechách je mnoho 

rybníků. Jeden z nich má jméno svět. Na šumavě je čertovo jezero. Mám kamarádku 

danu novákovou. S českou republikou sousedí polsko, příslušníci tohoto národa jsou 

poláci. Na výlet pojedu do prahy. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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STAVBA SLOVA  B10 

 

Slovo se skládá ze tří částí: 

 

zahradník 

předpona  kořen  přípona 

 

 

 

Základ slova je kořen. 

Část slova před kořenem se nazývá předpona. 

Část slova za kořenem se nazývá přípona. 

Samotný kořen může být slovo. Například hrad. Přidáváním předpon a přípon ke 

kořenu tvoříme nová slova. 

Například: zahrada, ohrada, hradby, podhradí, hradiště. 

Slova, která mají společný kořen a jsou si významem blízká, nazýváme slova 

příbuzná. 
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STAVBA SLOVA  B10 

 

Procvičujeme, co jsme se naučili 

1. Zapiš slova do tabulky: 

letadlo, let, výlet, odlet, přiletěl, letíme 

předpona kořen přípona 

 let adlo 

   

   

   

   

   

příchod, nadchod, chodíme, chodník, chodec, přechod 

předpona kořen přípona 

pří chod  

   

   

   

   

   

 

2. V uvedených řadách příbuzných slov podtrhni kořen: 

výpis, zápis, dopis, pisatel, výpisky, podpis 

přiběhl, běh, doběhl, odběhl, vyběhne, běhá 

lovit, výlov, úlovek, lovec, vylovit, lovecký 

chládek, chlad, nachladit, chladno, zchladit 

strojník, sestrojit, přístroj, nástroj, stroj 
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STAVBA SLOVA  B10 

 

Slabiky bě/bje, vě/vje, pě/pje 

Slabiky -bje-, -vje- píšeme jen tehdy, jestliže po předponách ob-, v- začíná kořen 

souhláskou j. 

Například: objet autem, vjezd do garáže, objednat si pití, nový objev 

 

V ostatních případech píšeme -bě-, -vě-. 

Například: hvězda, hříbě, věnec, běžet 

Slabiku -pě- píšeme vždy p++++ě! 

Například: zpěv, poupě, spěchat, pěšina, pěst 
 

Procvičování 

1. Doplň kořeny slov, přečti a napiš: 

jel       jem 

ob___   _________   ob___   _________ 

v___   _________   v___   _________ 

při___  _________   zá___   _________ 
 

jezd       jev 

ob____  _________   ob___   _________ 

v____   _________   vý___   _________ 

zá____  _________   ob___it  _________ 
 

jekt       jedn 

ob____  _________   ob____ávka  _________ 

ob____iv  _________   vy____at  _________ 

pro____  _________   do____at  _________ 
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STAVBA SLOVA  B10 

 

2. Urči kořen, doplň ě/je a slova napiš: 

ob__dnat jídlo  ___________________________ 

b_hat venku   ___________________________ 

v__l do garáže  ___________________________ 

dobrý ob_d   ___________________________ 

zá__zd do Prahy  ___________________________ 

poup_ růže   ___________________________ 

při__l domů   ___________________________ 

hodina zp_vu  ___________________________ 

ob__m tekutiny  ___________________________ 

p_t stromů   ___________________________ 

ob__vitel žárovky  ___________________________ 

 

3. Doplň správně: 

Vlak v__l do tunelu. Půjdu na koncert známého zp_váka. Auto ob__lo celé 

parkoviště. Chodím večer b_hat. Na nebi se ob__vily hvězdy. Ob__dnal jsem si p_t 

knih. Nedělní ob_d mi chutnal. Vypadal odpočatě a zdrav_. Ob_ ruce ho bolely. 

Tatínek při__l domů. Ob__kt je hlídaný psem. Nikam nesp_chej. 
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ANTONYMA  B11 

 

 

Antonymy nazýváme dvojice slov opačného významu, jinak také tzv. slova 

protikladná .V některých učebnicích je můžeme najít i pod termínem opozita.Tato 

slova jsou založena na protikladnosti /opačnosti / významu. Například: vysoký – 

nízký, nahoře – dole, dobro – zlo…… 

 

Antonymy mohou být různé slovní druhy: 

Podstatná jména: den  – noc 

Přídavná jména: malý – velký 

Příslovce: dobře – špatně 

Slovesa: jít  – stát 

Předložky: nad  – pod 

 

Velcí – malí, staří – mladí  1. K podtrženým slovům 

ti přírodu mají rádi   v básničce utvoř antonyma: 

a s úsměvem za týden   _____________–______________ 

vyrážejí všichni ven.   _____________–______________ 

      _____________–______________ 

V lese nebo u vody   _____________–______________ 

den je plný pohody.   _____________–______________ 

Po dnech velmi pilné práce  _____________–______________ 

je to pěkná relaxace.    _____________–______________ 

      _____________–______________ 

A proto pak věc je snadná  _____________–______________ 

Tvořit slova protikladná.   _____________–______________ 
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ANTONYMA  B11 

 

2. Všechna slova se nám pomíchala. Najdeš dvojice protikladných slov? 

hodná  hubený  _____________–______________ 

 mnoho   _____________–______________ 

lehká  bílý mladý  _____________–______________  

 mluvit suchá  _____________–______________ 

špinavý silný   _____________–______________ 

 tlustý  těžká  _____________–______________ 

dobře  zlá   _____________–______________ 

 mlčet  mokrá _____________–______________ 

slabý  špatně  _____________–______________ 

 černý  rychle  _____________–______________ 

málo  čistý   _____________–______________ 

 pomalu starý  _____________–______________ 

 

 

3. Zkuste vyluštit tajenku. Číslo v závorce za správně vytvořeným antonymem 

určuje hledané písmeno v tajence 

Například:  špatně – dobře / 3 / , hledané písmeno je b 

mokrá  ___________/ 2 / __ špinavý ____________/ 1 / __ 

černá   ___________/ 2 / __ živý ____________/ 1 / __ 

malý    ___________/ 2 / __ nízký ____________/ 3 / __ 

není     ___________/ 2 / __ ráno ____________/ 3 / __ 

smutná ___________/ 2 / __ dobrý ____________/ 1 / __ 

světlo  ___________/ 1 / __ slabý ____________/ 2 / __ 

otevřeno ___________/ 6 / __ tenký ____________/ 3 / __ 

Tajenka:________________________________________      
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PODMĚT A PŘÍSUDEK B12 

 

 

Podmět a přísudek jsou základní větné členy, tvoří větu. 

Naše Anička vaří kaši. 

 

Na podmět se ptáme:      Na přísudek se ptáme: 

Kdo, co? a slovesem      Co dělá podmět? 

 

 

Kdo, co vaří?    Co dělá Anička? 

→ Anička = podmět  → vaří = přísudek 

 

 

Podmět podtrhneme      Přísudek podtrhneme   

rovnou čarou.       vlnovkou. 

 

 

Podmět bývá vyjádřen nejčastěji podstatným jménem, někdy zájmenem (já, ty, 

on…) v 1. pádě. 

Přísudek bývá vyjádřen nejčastěji slovesem. 

 

Procvičujeme, co jsme se naučili. 

 

1. Vyber z nabídky vhodné podměty a doplň je do vět: 

_______________ štěká na dvoře.    Jana   kočka 

_______________ pěkně svítí.     pes   Petr 

_______________ jde do školy.  sluníčko   já  

_______________ píšu úlohu. lampa   maminka 

_______________ peče koláče.  babička   tatínek 
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PODMĚT A PŘÍSUDEK B12 

 

2. Vyber z nabídky vhodné přísudky a doplň je do vět:  

Děti _______________ písničky.    mňouká  píše 

Kočka _____________ na zahradě.    zpívají  zalévá 

Učitel ______________ na tabuli.    běhá   počítá 

Jana _______________ květiny.    spí   maluje 

Martin _______________ příklady.    vaří   trhá 

 

3. Vhodné dvojice spoj čarou a utvoř z nich věty: 

Podmět  Přísudek 

květiny  jede   ________________________________ 

pták   plave   ________________________________ 

děti   kvetou  ________________________________ 

ryba   létá   ________________________________ 

auto   běhají   ________________________________ 

 

4. Ve větách podtrhni podmět a přísudek: 

Ptej se otázkami: Kdo, co? a Co dělá podmět? 

Lékař léčí nemocné.     Prodavačka prodává zeleninu. 

Zedník staví domy.     Kuchař vaří dobrá jídla. 

Řidič vozí lidi.      Známý malíř maluje obrazy. 

 

5. K daným obrázkům utvoř věty: 
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VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ  B13 

 

 
Naše projevy mluvené i psané se skládají z větných celků. Jsou tvořeny buď 

jednou větou, nebo více větami. Podle toho, z kolika vět se větný celek skládá, 

dělíme větné celky na věty jednoduché a souvětí. 

 

Věta jednoduchá  

je větný celek, který obsahuje jednu základní skladební dvojici. 

Základní skladební dvojici tvoří sloveso ( určitý tvar ) a většinou podstatné 

jméno v 1. pádě.  

Nejprve vyhledáme sloveso, podtrhneme je vlnovkou. Na druhý člen základní 

skladební dvojice se zeptáme: Kdo, co dělá? Označíme rovnou čarou a spojíme 

oba členy základní skladební dvojice dvojitou svorkou (svorkou se dvěma 

čárami). 

Maminka peče koláč.  Sloveso je: peče 

Kdo, co peče? Maminka 

Základní skladební dvojice je: Maminka peče.  

 

Souvětí 

je větný celek, který se skládá ze dvou nebo více vět jednoduchých. Počet vět 

v souvětí poznáme podle počtu základních skladebních dvojic nebo podle počtu 

přísudků. 

Maminka zalévá květiny a tatínek opravuje auto.   

Sloveso: zalévá, opravuje – 2 slovesa ( souvětí ) 

Kdo, co zalévá? Maminka 

Kdo, co opravuje? Tatínek 

Základní skladební dvojice jsou: Maminka zalévá. Tatínek opravuje. 
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VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ  B13 

 

  

1. Vyznač základní skladební dvojici ve větách jednoduchých: 

Malá Lenka jede na kole.     Jana chodí do třetí třídy. 

       

Petr sbírá modely starých aut.    Velký pes štěká na kocoura. 

       

2. Vyznač základní skladební dvojici v souvětí: 

Maminka vaří oběd a Eva jí pomáhá.  

Tatínek šel na nákup a Mareček čekal v autě. 

 

 

3. Urči, zda je to věta jednoduchá (J) nebo souvětí (S).  

Vyznač základní skladební dvojici:  

Večer šel tatínek na ryby.  _____ 

Na zahrádce kvetou rudé růže. ______ 

Náš dědeček od rána seká trávu. _____  

Pejsek napjatě čeká, co mu dá jeho pán k obědu._____ 

Krásné léto končí, dny se postupně zkracují. _____ 

Simona hraje na housle, ale Milan troubí na trubku._____ 
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STAVBA SLOVA  C1 

 

Slova se skládají z kořene, před ním bývají předpony a ke kořeni se připojují 

přípony a koncovky. Předpon a přípon může být víc. 

předpona kořen přípona koncovka 

                     (příponová část) 
zá skok   
 skok an  

vý skok   
 skok  y 

    
 ryb ník  
 ryb ář  

po ryb n ý 
    
 škol ník  
 škol  a 

po škol ák  
    
 hrad  u 

za hrad ník  
před-za hrád k a 

 

Slova, která mají stejný kořen a jsou si významově blízká, označujeme jako slova 

příbuzná. 

postroj     strojník 

výstroj  stroj   strojovna 

nástroj     stroječek 

strojvedoucí 
 

zalesnit    lesník 

polesí   les  lesovna 

prales     lesní 

lesopark 
 

Slova mohou být složená z více kořenů. Například: lesopark, strojvedoucí, vodopád. 

Jsou to slova složená. 
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STAVBA SLOVA  C1 

 

  

1. Vyznač ve slovech předponu, kořen, příponovou část: 

školáček, škola, knihovna, knihovník, výstup, nástupiště, vlakový, vlak, rozsvícený, 

svítilna, nevychovaný, převýchova 
 

2. Spoj čarou slova příbuzná: 

světlo      městský 

mladík     lepený 

náměstí     borovicový 

lepidlo     nejmladší 

borovice     prosvětlený 

máslo      papírová 

papírek     východní 

přechod     nerozumný 

rozum     máslový 
 

3.Vymysli co nejvíce slov příbuzných (mají stejný kořen) ke slovům: 

dělat  ______________________________________________________ 

bavit  ______________________________________________________ 

řídit  ______________________________________________________ 

vařit  ______________________________________________________ 

mýt (se) ______________________________________________________ 
 

4. Roztřiď (vypiš, nebo barevně odliš) slova jen s příponovou částí, jen 

s předponou, slova tvořená jen kořenem: 

závod, domeček, nahromaděný, dům, uvařit, vařený, výskok, hájovna, háj, 

padat, pád, náledí, lednička, vyprat, led, letadlo, letět, odlet 
 

5. Podtrhni slova složená: 

kolotoč, parkoviště, rybolov, tábořiště, vzducholoď 
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STAVBA SLOVA  C1 

 

Hláskové skupiny mě – mně 
 

V kořeni slova píšeme mě, např. město, změna, měsíc, mělčina, změkčit, změřit 
 

Pamatuj! 

Pouze v těchto slovech píšeme vždy mně: zapomněl, připomněl, vzpomněl, 

pomněnka, domněnka, zapomnění 

Tamější – utvořeno od tam – proto píšeme např.: Tamější obyvatelé nás uvítali. 
 

Psaní předpon  s- , z- , vz- 

Většinou se řídíme významem: 

s:  směr dohromady 

například: sbírat, shromáždit se, shluknout se, sbalit, svoz 
 

z povrchu pryč nebo dolů  

například: slézt, slétnout, shlédnout (z kopce), sčesat 
 

Pamatuj! 

strávit, strava, spotřebovat, skončit, stmívat se, shořet, shnít 
 

z:  změna stavu  

například: zčervenat, zešedivět, zklamat, zpomalit 
 

Pamatuj! 

zpěv, způsobit, zkoušet, zkoumat 
 

pozor na rozdíly ve významu slov  

například: 

zpráva (informace) x správa (úřad) 

zběh (z vojny)  x sběh (shluk lidí) 

ztěžovat (situaci)  x stěžovat (si někomu) 

zvedl (ze země)  x svedl (umí něco) 

3



STAVBA SLOVA  C1 

 

Procvičování 

1. Doplň -ě, -ně, správnost si ověř srovnáním s příbuzným slovem: 

například:  jem__   jemný, doplň – ně 

rozum__l  rozumí, doplň – ě 
 

um___lec, m___síček, tajem___, ohrom___, příjem___, upřím___, na strom___, 

zřejm___, rum___lka, nem___l, skrom___ 
 

2. Zopakuj si slova, ve kterých si máme pamatovat psaní mně, a dosaď vhodně 

do vět: 

například: Dobře, že sis vzpomněl. 
 

Do vázy jsme si natrhali ____________________ 

Byla to velmi zajímavá ____________________  

____________________ na mé narozeniny. 

____________________ doma knihy. 
 

3. Utvoř z uvedených slov slovesa odvozením předponou z- , ze-: 

tvrdý    cukr 

šedý    bohatství 

řídký    lenost 

dřevěný   moudrost 

zelený   plíseň 

 

4. Doplň s-, z-, ě-, ně-: 

Vítr se _tišil a m_sto _tem_lo. 

Na nám_stí se _hromáždili lidé a jejich _pěv se rozléhal _tichlými ulicemi. 

Nezapom__li jsme vy_koušet zvuk lesních rohů, m_kkých bubínků a  _borový cinkot 

rolniček. Slavnostní nálada ne_končila ani návratem do příjem__  vyhřátých 

příbytků. 
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PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN                                            C2 
 

  

 
U podstatných jmen umíš již určit rod, číslo a pád. Nyní poznáš i pravopis koncovek 

podstatných jmen. 

 

Koncovky podstatných jmen se řídí tvary a koncovkami vzorů podstatných jmen. Každý 

rod má své vzory, kterými se musíme řídit. Tomu se říká skloňování podstatných jmen. 

Nejprve se musíš naučit skloňovat vzory. To je trochu obtížné, ale ty to zvládneš. 

Pro usnadnění skloňování podstatných jmen si můžeš říkat některé předložky:  

2. pád (bez), 3 .pád (k/ke), 4. pád (pro), 6. pád (o), 7. pád (s/se) 

 

A jak se přiřazuje ke vzoru?  

1. Nejprve si určíš rod podstatného jména (mužský, ženský, střední) 

2. Vybereš správný vzor. Podstatné jméno si řekneš v 1. pádě (otázka Kdo? Co?) 

Uvidíš zakončení. To ale nestačí, protože některé vzory mají zakončení stejné, nebo 

jsou bez koncovky. Musíš si říct podstatné jméno v 2. pádě (otázka Koho? Čeho?). 

Podívej se, který vzor má stejné zakončení, a podle tohoto vzoru pak podstatné 

jméno skloňuj – dávej stejné zakončení podle vzoru. Pokud si ještě nejsi jistý 

s přiřazením, podívej se na  koncovku 4. pádu (otázka Koho? Co?). 

Příklad: o výletech  

1. určím rod - Kdo? Co? ten výlet – rod mužský – budu hledat mezi vzory rodu mužského 

- (bez) Koho? Čeho? – bez výletu    (4. pád výlet – hrad) 

2. pán, bez pána – zakončení je jiné – tento vzor to není 

    hrad, bez hradu – zakončení je stejné – tento vzor má stejné zakončení 

Podívej se ještě dál – muž, bez muže; stroj, bez stroje; předseda, bez předsedy; soudce, bez 

soudce – vzory mají jiné zakončení, než hledám 

Přehled vzorů 

Vzory rodu:  mužského: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce 

                      ženského:  žena, růže, píseň, kost 

                      středního:  město, moře, kuře, stavení 
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Tyto vzory si opakuj tak dlouho, až je budeš umět odříkat! 

1. Přiřaď podstatná jména ke správným vzorům: 

ten nůž, bez nože - vzor stroj ke světlům -  
to křeslo, bez křesla - vzor sýry -  
ta televize, bez televize - o zpěvákovi -  
ten penál, bez penálu - na cestě -  
ta tužka, bez tužky - v prosinci - 
ta židle, bez židle - do domu -  
to slovo, bez slova - za kamarády -  
to letadlo, bez letadla - před školou - 
ta stavba, bez stavby - s učiteli - 
ten palec, bez palce - ze strany - 
ten vítěz, bez vítěze - pro maminky - 
ta obuv, bez obuvi - ve středu - 
ten závod, bez závodu - po neděli -  
ta sklenice, bez sklenice - do polévky -  
ten talíř, bez talíře - na obrázky - 
ten počítač, bez počítače - v korunách - 
 

Vzory si trochu přeřadíme a začneme těmi jednoduššími. 

 

Vzory rodu středního 

tvrdý – město 

měkké – moře, kuře, stavení 

Přehled skloňování vzoru město – tvrdý vzor 

          pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? město města 
2. (bez, z) Koho, čeho? města měst 
3. (ke) Komu, čemu? městu městům 
4. (vidím) Koho, co? město města 
5. Oslovujeme, voláme město! města! 
6. (o, na) Kom, čem? městě městech 
7. (s) Kým, čím? městem městy 
 

Proč říkáme, že je tento vzor tvrdý? Protože má v koncovkách jen tvrdé y. 
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Nejvíce se chybuje v 7. pádu čísla množného, podívej se proto dobře na zakončení tohoto pádu. 

 Nyní si tento tvar procvičíme. 

1. Tvoř správné tvary slov v 7. pádu čísla množného: 

s kol_, mezi aut_, s pravítk_, pod křídl_, mezi letadl_, se srdíčk_, před kin_, za sedadl_ 

 

2. Doplň do tabulky správné zakončení podstatných jmen v uvedených pádech: 

 3. pád čísla 
jednotného 

3. pád čísla 
množného 

7. pád čísla 
množného 

pero k per_ k per_ s per_ 
okno k okn_ k okn_ s okn_ 
čelo k čel_ k čel_ s čel_ 

chodidlo k chodidl_ k chodidl_ s chodidl_ 
stádo k stád_ k stád_ se stád_ 

umývadlo k umývadl_ k umývadl_ s umývadl_ 
počitadlo k počitadl_ k počitadl_ s počitadl_ 

  

3. Slova doplň ve správném tvaru a vyznač nad nimi číslicí pád: 

Mezi ekologická paliv_  patří zemní plyn. K okn_  jsme postavili květinový stolek. 

Kvočna přikryla kuřátka svými křídl_. Sál s dvaceti řadami sedad_  byl zcela zaplněn. 

Postavte se čel_  k sobě. Dnes budeme rýsovat kolmice pomocí pravít_. K těmto jmén_ 

napište i příjmení. Ptáci vylétli až k mrak_. Máš tabulku s vyjmenovanými slov_? 

4. Doplň správné tvary: 

ozářen světl_, pod sedadl_, mezi křídl_, pod prostěradl_, věty se sloves_, s lidovými 

říkadl_, nad dřevěnými pádl_, bušit kladiv_, se stébl_  tráv_, jízdními kol_, cvičí se 

švihadl_, civilními letadl_  

Přehled skloňování vzoru moře - měkký vzor 

          pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? moře moře 
2. (bez) Koho, čeho? moře moří 
3. (ke) Komu, čemu? moři mořím 
4. (vidím) Koho, co? moře moře 
5. Oslovujeme, voláme moře! moře! 
6. (o) Kom, čem? moři mořích 
7. (s) Kým, čím? mořem moři 
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Pročpak asi říkáme, že je tento vzor měkký? Má v koncovkách měkké i. 

Koncovky vzoru teď procvičíme v několika cvičeních. 

 

1. Do tabulky doplň  všechny tvary zadaných podstatných jmen podle vzoru moře:  

pád jednotné číslo     
1. srdce pole nebe slunce ovoce 
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 

pád číslo množné     
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 

2. Vytvoř větu, ve které budou 2 podstatná jména rodu středního podle vzoru moře: 

 

 

Přehled skloňování vzoru kuře – měkký vzor 

Podle vzoru kuře se skloňují podstatná jména rodu středního, která končí v 1.pádu čísla 

jednotného -e/-ě a ve 2. pádu čísla jednotného -ete/-ěte 

         pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? kuře kuřata 
2. (bez) Koho, čeho? kuřete kuřat 
3. (ke) Komu, čemu? kuřeti kuřatům 
4. (vidím) Koho, co? kuře kuřata 
5. Oslovujeme, voláme kuře! kuřata! 
6. (o) Kom, čem? kuřeti kuřatech 
7. (s) Kým, čím? kuřetem kuřaty 
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Hezky si procvičuješ také výslovnost ř! 

1. Doplň správnou koncovku: 

viděl koťat_, ke štěňat_ , o dítět_, bez hříbět_, s koštět_   

2. Vytvoř správné tvary slov: 

 3. pád čísla jednotného 7. pád čísla množného 
lvíče   
ptáče   
zvíře   
doupě   
poupě   
medvídě   
kotě   
hříbě   
 

Přehled skloňování vzoru stavení - měkký vzor 

Toto je nejjednodušší skloňování, málo změn, samé měkké i ! 

        pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? stavení stavení 
2. (bez) Koho, čeho?: stavení stavení 
3. (ke) Komu, čemu? stavení stavením 
4. (vidím) Koho, co? stavení stavení 
5. Oslovujeme, voláme stavení! stavení! 
6. (o) Kom, čem? stavení staveních 
7. (s) Kým, čím? stavením staveními 
 

1. Utvoř věty tak, abychom poznali, zda se jedná o: 

jedno stavení, více stavení, jedno náměstí, jedno představení, jedno zábradlí, více zábradlí 

 

2. Doplň do  cvičení –í/-ím: 

do obil_, koupil uhl_, v hedváb_, sekal dřív_, jedl cukrov_, umyj nádob_, široké údol_, 

bez zel_, nové zábradl_, ze  zahradnictv_, stavebnictv_, pohádkové královstv_, okol_ 

města, zimním počas_, teplým podneb_, ohromného bohatstv_, přijel v ponděl_, 

vzpomínky na dětstv_  
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V následujících cvičeních procvičíš skloňování podstatných jmen podle již 

probraných vzorů rodu středního:   

 

1. Se strašidl_  se nekamarádíme. Na neb_  svítily hvězdy. Nad údol_   byla mlha. 

Svezeme se lodí po Lab_. Doprava letadl_  je stále rychlejší. Půjdeš lesním údol_  a  

vyjdeš u hromady dřív_. Mluvil neznámými slov_. Děti si hrály se štěňat_. Rákos_  se 

větrem rozhoupalo. Chodci stáli za zábradl_ . Čistota půl zdrav_. Konečně přivezli uhl_ a 

dřív_. 

 

2. Nastalo zimní obdob_. Nehraj si s tím kotět_  . Cestující se vláčeli s těžkými zavazadl_. 

Chraňme si své zdrav_. Naši hráči dosáhli vítězstv_. Spadl jsem do křov_. Řiďte se 

moudrými slov_. Měj vždy čisté svědom_. Míč byl pod kol_  vozu. Vůz svítil všemi 

světl_. Hezkým ročním obdob_  je jaro. Vrátíme se z dovolené v ponděl_. Kuřata se 

schovala pod křídl_  kvočny. Pak zaběhlo do obil_. Nad pol_  létali skřivani. V Polab_  je 

nádherná krajina. 

 

3. S českými divadl_ se podíváme do světa. Chobotnice loví svou kořist chapadl_. Pod 

chodidl_  jsme ucítili písek. Závodníci veslují dlouhými vesl_. V zahradnictv_  vykvetly 

nádherné  růže. Hmyz ohmatává překážky tykadl_. Žáci rýsují kružidl_. Vosy nás ohrožují 

žihadl_. Nad umyvadl_ visela voňavá mýdla. Postele jsme přikryli čistými prostěradl_. 

V českém jazyce se musíme řídit pravidl_. Práce v lesnictv_  je namáhavá. Babička si 

hrála s vnoučat_. Na lavičce se vyhřívala kočka s koťat_. Soused přinesl krmení pro 

štěňat_. Učili jsme se malovat na hedváb_. 

 

Vzory rodu ženského 

tvrdý – žena 

 měkké – růže, píseň, kost 

Proč takto vzory dělíme? Protože v tvrdém vzoru se objevuje v některých pádech – y, ale 

v měkkých vzorech píšeme v koncovce – i 
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Přehled skloňování vzoru žena - tvrdý vzor 

          pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? žena ženy 
2. (bez, z) Koho, čeho? ženy žen 
3. (ke) Komu čemu? ženě ženám 
4. (vidím, pro) Koho, co? ženu ženy 
5. Oslovujeme, voláme ženo! ženy! 
6. (o) Kom, čem? ženě ženách  
7. (s) Kým, čím? ženou ženami 
 

Pamatuj! 

a - y  lípa - lípy,  škola - školy, váza - vázy,  stavba - stavby 

 

1. Doplň správně: 

lampa - vedle lamp_   Morava - z Morav_   svatba - ze svatb_ 

mísa - z mís_   lípa - u líp_    jáma - do jám_ 

žába - u žáb_   hlava - do hlav_   vrba - z vrb_ 

 

2. Cestujeme: 

Jezdíme do Opav_. Přijíždíme z Ostrav_. Blížíme se do Bratislav_. Podíváme se do 

Jihlav_. Přijeli jsme vlakem do Sázav_. Víno jsme dovezli z Morav_.  

 

3. V tomto cvičení si budeš procvičovat 7. pád čísla množného  podle vzoru žena. 

Honem se podívej do tabulky skloňování a vidíš koncovku – ami: 

veverka - s veverk_  zásilky - se zásilk_   zahrady - za zahrad_ 

lišky - s lišk_      skříňky - se skříňk_  hodiny - před hodin_ 

věty - s vět_    žáby - se žáb_   vycházky - před vycházk_ 

myšlenky - s myšlenk_   sýkorky - se sýkork_  hory - za hor_ 

chyby - s chyb_   skála - za skal_   včely - před včel_ 

hlavy - s hlav_   mísy - za mís_   kozy - s koz_ 
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4. Doplňuj koncovky podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru žena: 

vánoční ozdob_, mnoho zábav_, pracuj s mapam_, jedlé houb_, hrnek káv_, do tráv_, před 

dávnými dobam_, hodně síl_, všemi svými silam_, stop_   ve sněhu, vylezl z jám_, vos_  a 

včel_, stavb_  domů, dívám se do tm_, mnoho zábav_, moudrými hlavam_, vysoké bříz_, 

chytat ryb_, ostrými břitvam_  

 

Přehled skloňování vzoru růže - měkký vzor 

Skloňování nebude tak těžké, všechna i/í jsou měkká      

          pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? růže růže 
2. (bez) Koho, čeho? růže růží (ulic) 
3. (ke) Komu, čemu? růži růžím 
4. (vidím, pro) Koho, co? růži růže 
5. Oslovujeme, voláme růže! růže! 
6. (o) Kom, čem? růži růžích 
7. (s) Kým, čím? růží růžemi 
 

1. Uvedená slova vyskloňuj ve všech pádech jednotného i množného čísla (dívej se do 

přehledu): 

židle, boule, chvíle, cibule, práce 

 

2. Uměl (uměla) bys vysvětlit, co znamená: 

Na dvou židlích nelze sedět. Vypadá jako trn mezi růžemi. 

 

3. Zase to doplňování, ale jinak se skloňování podle vzorů nenaučíš. Tak s chutí do 

toho a cvičení je hotovo! 

nad cibul_, za chvíl_, chvílem_, o neděl_ch, v televiz_ch, na zeměkoul_, k zem_, v nové 

košil_, na vědeckých expedic_ch, léčili ho infúzem_, pracuj s lekcem_, vrh koul_, ztratil 

se v rokl_, piš na tabul_, ležel na zem_, na vysoké jedl_, v nové košil_, v zelené fazol_, 

kytička bledul_  
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Přehled skloňování vzoru píseň - měkký vzor 

           pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? píseň písně 
2. (bez, od) Koho, čeho? písně písní 
3. (ke) Komu, čemu?  písni písním 
4. (vidím, pro) Koho, co? píseň písně 
5. Oslovujeme, voláme písni! písně! 
6. (o) Kom, čem? písni písních 
7. (s) Kým, čím? písní písněmi 
Poctivě si říkej pádové otázky, jinak budeš mít ve skloňování zmatek. 

1. Doplň tabulky: 

 6. pád jednotného 
čísla 

7. pád jednotného 
čísla 

6. pád množného 
čísla 

7. pád množného 
čísla 

větev     
pánev     
postel     
láhev     
mrkev     
 

1. pád čísla 
jednotného 

2. pád čísla 
jednotného 

3. pád čísla 
množného 

7. pád čísla 
množného 

tvář    
poušť    
věž    

kaluž    
zem    
obec    
větev    
mrkev    
petržel    

 

2. Tvoř věty se slovy (to je obtížné, ale vyučující ti ur čitě pomůže): 

růži - růží, škebli - škeblí, písni - písní, věži - věží 

 

3. Urči pád slov: 

větvích -   v lahvích -   s broskvemi -  s mrkví -   před postelí - 
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Přehled skloňování vzoru kost – měkký vzor 

          pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? kost kosti 
2. (bez, z) Koho, čeho? kosti kostí 
3. (ke) Komu, čemu? kosti kostem 
4. (vidím, pro) Koho, co? kost kosti 
5. Oslovujeme, voláme kosti! kosti! 
6. (o) Kom, čem? kosti kostech 
7. (s) Kým, čím? kostí kostmi 
Sláva, všechna i/í v koncovkách vzoru jsou měkká! 

Opět několik úkolů na procvičení koncovek tohoto vzoru. 

 

1. Doplň správně: 

samé radost_, o radost_  , s radostm_, bez starost_, o starost_  , se starostm_, dobré 

zkušenost_, v sol_ (sůl), v letní obuv_, v kávové směs_, ve step_, bez lž_  (lež), v blízké 

vs_  (ves), s napsanými žádostm_, po půlnoc_, s mnoha vědomostm_  

 

2. Urči pád uvedených slov (může být stejný tvar i v několika pádech): 

starostmi -    pověstech -     příležitostí - 

obuvi -     povinnostem -    pozornosti -  

 

3. Cestujeme: 

do Mladé Boleslav_, k Břeclav_, do Chrudim_, z Čáslav_  

 

Nyní musíš hodně přemýšlet, protože následující cvičení budou na zopakování 

skloňování všech vzorů rodu ženského a doplňování i, í, y, ý v koncovkách zadaných 

slov. 

 

1. opečené klobás_, v neděl_, v tykv_, ve step_, v Chrudim_, s pevnou vůl_, za židl_, 

broušené váz_, na zem_, na větv_, bez sol_, v lahv_ch, na pánv_, pod skalam_, veliké 

kaps_, do naší vs_, v postel_, prostorné chodb_, k tabul_m, malé chyb_, sledovat televiz_ 

14



PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN                                            C2 
 

  

 

2. Na větv_ seděly  dvě sov_ a pěnkav_. Antilop_, lam_, žiraf_ se zebram_ běhaly 

v ohradě. Ve step_  je nedostatek vláh_ . Nad květinam_  poletovaly včel_. V mrkv_ je 

hodně vitamínů. Půjdeme do škol_  v nové zimní obuv_. Děti stály na hráz_  rybníka. 

Těším se na neděl_. S tetam_ prožiji hezkou chvíl_. Pojedeme do Mladé Boleslav_, do 

České Líp_, do Ostrav_, do Jihlav_, do Břeclav_, do Bratislav_  a do Přibyslav_. Strýc se 

vrátil z Morav_. Hodila jsem kámen do Vltav_.  

 

Přemýšlej nad těmito větami: 

Největší poklad 

Každý člověk touží po štěst_. Většina lidí hledá štěst_  v bohatstv_. A přece největším 

bohatstv_m je zdrav_. Rozumní lidé vědí, že zdrav_  se utužuje střídmost_  v jídle a pit_. 

Také cvičen_m a otužován_m se zdrav_  utužuje. I darovanou krv_  můžeš někomu zdrav_ 

navrátit. Se zdrav_m přichází i pocit štěst_. 

 

Několik lidových moudrostí. (Snaž se pochopit a vyložit jejich význam): 

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. V nouz_  poznáš přítele. Lež se podobá sněhové 

koul_. Přátelské služb_  se neúčtují. Bez důvěr_  není přátelstv_. Škoda krás_, kde rozumu 

není. Každému hrají chvíl_. 

 

Napiš si do sešitu vzory podstatných jmen rodu středního a přiřazuj pod ně patřičná 

podstatná jména v určených pádech: 

město 
7. p. čísla množného 

moře 
6. p. čísla jednotného 

kuře 
6. p. čísla jednotného 

stavení 
2. p. čísla jednotného 

 

letadlo, srdce, house, zboží, pohoří, kyvadlo, vejce, ovoce, štěně, hříbě, kotě, přísloví, 

nebe, křoví, počítadlo, svědomí, řemeslo, pole, slůně, slunce, Labe, náboženství, násilí, 

hřiště, skladiště, číslo, lvíče, dříví, tajemství 
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Napiš si do sešitu vzory podstatných jmen rodu ženského a přiřazuj pod ně patřičná 

podstatná jména v určených pádech: 

žena 
2. p. čísla jednotného 

 růže 
6. p. čísla jednotného 

píseň 
7. p. čísla množného 

kost 
3. p. čísla množného 

 

houba, postel, starost, činnost, petržel, krev, ryba, ozdoba, broskev, blízkost, židle, svatba, 

krychle, církev, bolest, chvála, koule, cibule, perla, veselost, větev, obuv, tabule, máma, 

hůl, bytost, zlost, láska, věda, věta, žádost, step 

 

Vzory rodu mužského 

 tvrdé - pán, hrad, předseda - většinou mají v koncovkách tvrdé y 

 měkké - muž, stroj, soudce - mají v koncovkách jen měkké i 

 

Přehled skloňování vzoru pán – tvrdý vzor 

pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? pán páni, pánové 
2. (bez, z) Koho, čeho? pána pánů 
3. (ke) Komu, čemu? pánu, pánovi pánům 
4. (vidím) Koho, co? pána pány 
5. Oslovujeme, voláme pane! páni, pánové! 
6. (o, na) Kom, čem? pánu, pánovi pánech 
7. (s) Kým, čím? pánem pány 
 
Pamatuj! 

 3. a 6. pád čísla jednotného  -ovi 

1. a 5. pád čísla množného  -i 

4. a 7. pád čísla množného -y 

 
1. Dobře pozoruj vzor a doplň koncovky: 
3.pád čísla 
jednotného 

6.pád čísla 
jednotného 

1.pád čísla 
množného 

4.pád čísla 
množného 

7.pád čísla 
množného 

k motýlov_ o motýlov_ motýl_ vidím motýl_ s motýl_ 
k psov_ o psov_ ps_ volám na ps_ se ps_ 
ke klukov_ o klukov_ kluc_ pozoruji kluk_ s kluk_ 
k čápov_ o čápov_ čáp_ hledím na čáp_ s čáp_ 
ke krokodýlov_ na krokodýlov_ krokodýl_ krmím krokodýl_ s krokodýl_ 
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k Italov_ o Italov_ Italov_ vidím Ital_ s Ital_ 
k oslov_ na oslov_ osl_ neslyším osl_ s osl_ 
k mladíkov_ na mladíkov_ mladíc_ vidím mladík_ s mladík_ 
 
 
2. U tohoto cvičení se snaž vzpomenout na správné zakončení a kontroluj si tvary se 

správným vzorem: 

Holub_ letí, kos_ zpívají, čáp_ odlétají, sokol_ vzlétli, lv_ odpočívají, osl_ hýkají, 

pozorujeme krokodýl_, vidíme sokol_, kreslíme motýl_, hrajeme s Ital_, povídali jsme si 

s Rus_, osl_  nesli náklad, pomůžeme tatínkov_, napíšeme synov_, povídali jsme si 

s Arab_, pohádka o kohoutkov_, jdeme cvičit ps_, holub_ přeletěli, medvědov_ pomohli 

ochránci, poprvé vidím páv_, myslivec vyprávěl o jelenov_. 

 

Snad to nebylo příliš těžké. Zkusíme to raději ještě jednou:   

3. Doplň i/í, y/ý: 

Stojíme před klecí se lv_. Lv_  nás pozorují. Lv_  mají velikou sílu. Někteří lv_  se líně 

protahují a koukají na ostatní lv_. Lv_  mají ostré drápy. Pozor na lv_! Lvov_  neházej 

žádnou potravu. O lv_  se starají ošetřovatelé. Lv_  pobíhají po kleci. 

Ps_  jsou velmi užiteční. Ps_  vodí slepce. Nedrážděte neznámé ps_! Do parku se nesmí 

chodit se ps_. Ps_  se rozštěkali. Nehlaďte neznámé ps_. Četla jsem povídku o psov_. Ps_ 

hlídali dům. Na dalekém severu zapřahají do saní ps_. 

 

Přehled skloňování vzoru hrad - tvrdý vzor 

Tento vzor má ještě kamaráda (pomocný vzor) - les 

 

pádové otázky číslo jednotné číslo množné 
1. Kdo, co? hrad (les) hrady (lesy) 
2. (bez, z) Koho, čeho? hradu (lesa) hradů 
3. (ke)Komu, čemu? hradu hradům 
4. (vidím) Koho, co? hrad hrady 
5. Oslovujeme, voláme hrade! hrady! 
6. (o, na) Kom, čem? hradu, (na) hradě (lese) hradech (lesích) 
7. (s) Kým, čím? hradem hrady 
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Dobře si pamatuj koncovku 1., 4. a 7. pádu množného čísla -y 

V pomocném vzoru les pamatuj zakončení 6. pádu množného čísla – ích 

 

1. Nyní budeš pracovat s přehledem skloňování vzoru hrad a doplňovat správné 

koncovky: 

1. pád množného čísla 4. pád množného čísla 6. pád množného čísla 
dom_ pro dom_ o dom_ 
sloup_ vidím sloup_ na sloup_ 
dopis_ pro dopis_    o dopis_ 
les_ pro les_ o les_ 
strom_ vidím strom_ o strom_ 
stol_ pro stol_ o stol_ 
automobil_  pozoruji automobil_ o automobil_ 
obraz_ hodnotím obraz_ o obraz_ 
zápas_ pro zápas_ o zápas_ 
 

2. Doplňuj koncovky a opět kontroluj se vzorem hrad/les: 

černé vlas_, moderní účes_, dlouhé tunel_, nové hotel_, vystavené výkres_, jídelní voz_, 

domácí úkol_, nové autobus_, závodní motocykl_, v krátkých rukáv_ , na dřevěné stol_, 

nové průkaz_, silné provaz_, srdečné pozdrav_, známé hlas_, čteme časopis_, ostré dráp_, 

vzácné drahokam_, vysoké strom_, před dávnými čas_, veselé dotaz_, cvičením sílí sval_ 

3. Nyní doplňuj zakončení množného čísla  obou probraných vzorů (pán, hrad): 

Ps_  štěkali, strom_  rostly, nápis_  zmizely, v les_  je ticho, s cvičenými ps_, posíláme 

pozdrav_, viděl jsem čtyři lv_, úkol_  pro dva kamarád_, viděl jsem již orl_  i sokol_, 

rozsáhlé prales_, pyšní jako páv_, provaz_  držely tygr_, na zemi ležely kabel_, koupil 

drahokam_. 

4. V uvedeném textu vyhledej podstatná jména, která se skloňují podle vzoru pán, 

hrad/les: 

Bylo nepříjemné dusno. Robinson seděl pod slunečníkem a pozoroval oblohu. Po chvíli se 

objevil černý mrak. Obloha se zatáhla a spustil se liják. Ptáci utichli. I pes raději zalezl do 

jeskyně. Brzy zasvítil blesk a zarachotil hrom. Zvedl se silný vítr. Prudký déšť brzy 

proděravěl suché listy na slunečníku. Vzduch se ochladil, ale Robinsonovi se lépe dýchalo. 
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Celá příroda ožila. Po půlhodině zase vysvitlo slunce, ptáci prozpěvovali a pes se rozběhl 

k zátoce. Robinson vzal provaz, pušku a vydal se za svým čtyřnohým kamarádem. 

Kameny byly mokré, proto dával pozor, aby si nepřivodil úraz. Kdo by ho ošetřil? Musel 

by si být sám sobě doktorem a z toho měl strach. 

 

 5. Vytvoř větu nebo souvětí obsahující alespoň 5 podstatných jmen (nezáleží na rodu): 
 

 

Přehled skloňování vzoru muž - měkký vzor 

Pády již označíme pouze číslicí, otázky si doplň sám/sama: 

 číslo jednotné číslo množné 
1. muž muži 
2. muže mužů 
3. muži, -ovi mužům 
4. muže muže 
5. muži! muži! mužové! 
6. o muži, -ovi o mužích 
7. mužem muži 

 

Pamatuj! Všechna i/í v koncovkách měkkého vzoru jsou měkká. 

1. Co kdo dělá? 

Kdo léčí?    Lékař_.   Kdo hasí? Hasič_. 

Kdo píše? Písař_.   Kdo hlídá? Hlídač_. 

Kdo topí? Topič_.   Kdo loví? Lovc_. 

2. S kým jedeme? 

Učitel - Jedeme s učitel_.    Přítel - Jedeme s přátel_. 

Cvičitel - Jedeme s cvičitel_.    Obyvatel - Jedeme s obyvatel_. 

Pořadatel - Jedeme s pořadatel_.   Ředitel - Jedeme s ředitel_. 

3. Utvoř správné tvary uvedených podstatných jmen: 

1. pád čísla 
jednotného 

3. pád čísla 
jednotného 

6. pád čísla 
množného 

7. pád čísla 
množného 

přítel    
velitel     

sběratel    

19



PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN                                            C2 
 

  

obyvatel    
léčitel    

chlapec    
řidič    
písař    

 

4. Doplníš správně? 

Pohádka o král_, oslavujeme s přátel_, o známém spisovatel_, povídáme si s vítěz_, přišel 

k velitel_, o cvičitel_ch, setkáme se s Francouz_, pozdravte se s učitel_, šel ke stavitel_, 

s žadatel_  o azyl, k televiznímu hlasatel_. 

Stýská se mi po mém přítel_. Vojáci byli pochváleni svými velitel_. Co víte o našich 

spisovatel_ch? Pane učitel_! Chlapc_  bývají často sběratel_  známek. Povídali jsme si 

s obyvatel_  hlavního města.  

Přehled skloňování vzoru stroj - měkký vzor 

 jednotné číslo množné číslo 
1. stroj stroje 
2. stroje strojů 
3. stroji strojům 
4. stroj stroje 
5. stroji! stroje! 
6. o stroji o strojích 
7. strojem  stroji 

 

Pamatuj! Všechna i/í v koncovkách měkkého vzoru stroj jsou měkká. 

 

1. Podle vzoru stroj nyní vyskloňuj uvedená podstatná jména: 

pád jednotné číslo množné číslo pád jednotné číslo množné číslo 
1. kalendář  1. déšť  
2.   2.   
3.   3.   
4.   4.   
5.   5.   
6.   6.   
7.   7.   
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pád jednotné číslo množné číslo pád jednotné číslo množné číslo 
1. talíř  1. cíl  
2.   2.   
3.   3.   
4.   4.   
5.   5.   
6.   6.   
7.   7.   

 
2. Vytvoř správné tvary: 
 

 6.p. jednotného 
čísla 

3.p. množného 
čísla 

6.p. množného 
čísla 

7.p. množného 
čísla 

pytel     
kotel     
koš     
jetel     
kašel     

ukazatel     
 
3. Podtrhni podstatná jména, která se skloňují podle vzoru stroj: 

V květu, v cíli, ke stolu, v koši, u lékaře, k doktorovi, s dopisovateli, od bratra, na kolotoči,  

pod kabátem, ve čtverci, do pytle, v kalendáři, kašel. 

 

4. Na dalším cvičení si zopakuješ skloňování podle již probraných vzorů rodu 

mužského pán, hrad, muž, stroj: 

V jetel_  sedí zajíc_. Pojedu s přátel_ na výlet. Žác_ s učitel_ jdou do školy. Za dom_ 

rostly vysoké strom_. Díváme se na motýl_. Vystavili jsme své výkres_. Za plotem se 

běhali sousedovi ps_. Chlapci přišli se vzkaz_  a dopis_. Ptali se po stavitel_ch. Na 

obrázcích jsou lv_, ps_, čáp_, páv_, orl_  a sokol_. V jednom pytl_  byla díra. Kdo bude 

první v cíl_? Potkali jsme se s Francouz_, Angličan_, Rus_, Polák_, Němc_ a Španěl_. 

S cvičitel_  jsme odjeli do hor. Při kýchání a kašl_  použij kapesník. Koupil jsem bratrovi 

časopis_.  
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5. Ještě jedno cvičení na zopakování skloňování vzorů pán, hrad, muž, stroj: 

Z pohádky 

Před dávnými čas_  žil v hlubokých les_ch muž. Dlouhé vlas_  a vous_  zakrývaly celý 

jeho obličej. Hlídal drahokam_  ukryté ve skále. Vařil si  bylinkový čaj proti kašl_. Krmil 

své dva ochočené ps_. Často uviděl orl_, sokol_ , jestřáb_, čáp_  a jiné dnes vzácné pták_. 

Na jeho malé zahrádce poletovali motýl_. Pěstoval si i klas_ obil_. Z nich si sám upekl 

bochník chleb_. Pod strom_ hledal houb_. Někdy zašel až ke kraj_ lesa a uviděl zajíce 

v jete_. V pytl_ si přinášel dřív_ na topen_. Nic neplatil peněz_. Bál se vkročit mezi 

hluboké močál_. V les_ch kolem jeho obydl_ žili i rys_, vlc_, medvěd_  a divocí ps_. 

 

6. Pokud máš ještě problémy při ur čování koncovek podstatných jmen, vypracuj i 

následující cvičení: 

Na břez_ch, nápis_, se strom_, na vrchol_  hor, nad včelími úl_, svému přítel_, ps_ mají 

tupé dráp_, krmí holub_, brambor_ byly v pytl_, chytají losos_, bouda pro ps_, sloup_ 

spadly, klec se lv_, voz_  rachotily, autobus_  zastavily, automobil_  se prodaly, k učitel_, 

na břez_ch potoka, platil peněz_, voda v kotl_, budeme vítěz_, pyšní páv_, krmí holub_, o 

král_ . 

 

Nastaly tuhé mraz_. Milan byl první v cíl_. Děti napsaly všechny úkol_. Balík byl 

převázán provaz_. Viděli jsme nové film_. V autě byly nové bezpečnostní pás_. 

Poslouchali jsme hlas_  ptáků. Trojúhelník je obrazec se třemi úhl_. V hodině chemie jsme 

dělali zajímavé pokus_. Líbí se vám panelové dom_? Polévka se vařila ve velkém kotl_. 

Na jaké účel_  byly použity sbírky peněz? Prohlížel jsem si vzácné drahokam_. Opravář 

přivezl náhradní díl_. Vichřice ohýbala vysoké topol_. Vlak projížděl dvěma tunel_. Sestry 

měly nové účes_. Proč máš obarvené vlas_? V našich les_ch je klid. Zúčastnili jsme se 

besedy se spisovatel_. Musíme to oznámit našemu doručovatel_. Zlomek se stejnými 

jmenovatel_  můžeš sečíst. Policisté pátrali po pachatel_. Vojáci pochodovali za svými 

velitel_. Opatrujme hrob_  svých blízkých. 
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Přehled skloňování vzoru předseda – tvrdý vzor  

 číslo jednotné číslo množné 
1. předseda předsedové 
2. předsedy předsedů 
3. předsedovi předsedům 
4. předsedu předsedy 
5. předsedo! předsedové! 
6. o předsedovi o předsedech 
7. předsedou předsedy 

Pamatuj!  
V koncovce  -ovi  v 3. a 6. pádu  

píšeme měkké i. 

 

1. Skloňuj: 

traktorista  píšu traktoristovi   vidím traktoristy 

houslista  píšu houslist_     vidím houslist_ 

klavírista  píšu klavírist_    vidím klavírist_  

2. Doplň tvary do následující tabulky: 

1. pád čísla 
jednotného 

2. pád čísla 
jednotného 

3. pád čísla 
jednotného 

6. pád čísla 
jednotného 

4. pád čísla 
množného 

7. pád čísla 
množného 

tenista      
fotbalista      
kolega      
Honza      
cyklista      
 
3. Doplňuj znovu, tentokrát jsou podstatná jména bez tvarů schovaná ve větách: 

Poslouchali jsme vystoupení známého houslist_. Děti mluvily s traktorist_. Učitel se svými 

koleg_ odjel na školení. Žáci byli pozváni ke starostov_ obce. Chtěl jsem jet na výlet 

s dobrými cyklist_. 

Přehled skloňování vzoru soudce - měkký vzor  

 číslo jednotné číslo množné 
1. soudce soudci, -ové 
2. soudce soudců 
3. soudci, -ovi soudcům 
4. soudce soudce 
5. soudce! soudci! soudcové! 
6. o soudci o soudcích 
7. soudcem soudci 

Pamatuj! 
5. pád je stejný s 1. pádem! 
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1. Doplň správné tvary podstatných jmen (pomáhej si předcházejícím přehledem 

skloňování vzoru soudce): 

Pozorně nasloucháme mladému průvodc_. Ke správc_ jsme šli pro klíče. Beseda 

s důchodc_ byla zajímavá. Předej dopis mému zástupc_. Princ přistoupil ke strážc_  

skladu. 

2. Zavolej, oslovuj pana: 

soudce  Pane soud_ !  průvodce Pane průvod_ ! (není průvodčí) 

správce  Pane správ_ !  zástupce  Pane zástup_ ! 

důchodce  Pane důchod_ !  strážce  Pane stráž_ ! (není strážný) 

 
Cvičení k opakování pravopisu podle všech vzorů podstatných jmen 

Znovu si připomeneme postup určování koncovky podstatných jmen: 

1. Nejprve urči rod podstatného jména - tím zjistíš, na které vzory se máš zaměřit. 

2. Řekneš si podstatné jméno v 1. a v 2. pádu čísla jednotného - tím zjistíš koncovky a 

hledáš vzor, který má stejné zakončení. U podstatných jmen rodu mužského je dobré říci si 

ještě 4. pád, tím zjistíš, zda je podstatné jméno životné nebo neživotné. 

3. Zjistíš zakončení vzoru v hledaném pádu a stejné zakončení napíšeš k  podstatnému 

jménu.  

  

1. V jižních Čechách je hodně rybník_. Plují po nich kachn_, v rákos_  hnízdí lysk_. Na 

břez_ch a na mělčinách přešlapují čáp_. Pokoušejí se ulovit žáb_. Pod hladinou se 

prohánějí ryb_. O třeboňské kapr_  je zájem v mnoha zem_ch Evrop_. U dna se povalují 

sumc_  a z klidu je vyruší jedině štik_. 

2. Proti kašl_  je sirup z jitrocel_. Mravenc_  zkoumají své okol_  tykadl_. V sobotu půjdu 

s přátel_ na ryb_. Plot byl obrostlý pnoucími květinam_. V příslov_ch je uložena moudrost 

lidu. O neděl_ch a svátc_ch je v tomto obchodě zavřeno. V les_ch už rostou houb_. 

Pacient byl v bezvědom_. Sokolník cvičí sokol_. Sokol_  pro něj loví drobnou zvěř. 

Michal po mně hodil sněhovou koul_. 
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3. Dva pilot_, před lavicem_, mezi sloup_, pod křídl_, s přátel_, dobrému přítel_, milému 

tatínkov_, stateční chlap_, několik koroptv_, houb_ v sol_, nákladní automobil_, 

s obyvatel_, horské hotel_, nemilé omyl_, páv_ hlasitě křičí, slyšíme páv_, v zavázaném 

pytl_, do doprav_, víno z Morav_, cvičení ps_, cvičené ps_, voz_  plné uhl_, zamotané 

provaz_, prohlédni si okol_, přemýšlej nad slov_, vyjadřuj se větam_, voda v konv_, 

prodejna obuv_, o Milanov_, k Petrov_, pane soudc_, přišel k sousedov_, pod židlem_.  

4. Stvoření světa 

Rád poslouchám báj_ o stvořen_ světa. Bohu, tvůrc_ a stvořitel_, se povedlo v sedmi 

dnech vytvořit vesmír s hvězdam_ i planetu Zem_ s vodstv_  a soušem_, s nerost_, 

rostlinam_ a živočich_, od bezobratlovců přes ryb_, plaz_, pták_, savce až k člověku. 

Dnům, v kterých tvořil, říkal den prvý, druhý a tak dál, zřejmě hned nepřišel s ponděl_m, 

středou, pátkem či neděl_. Když však v těch dnech dělal div_, vznikl i strůjce hrůz_ a zla. 

Bude mít někdy boj dobra s těmi zl_  šťastný konec? 

5. Přichází jaro 

Letos se vrátili čáp_  z jižních krajů později. Určitě se báli zim_. Však u nás dlouho vládl_  

mraz_. Konečně čáp_  přiletěli. Pak jsme bílé čáp_  často pozorovali. Žáb_  v okol_  se 

třásly strach_. Zanedlouho přiletěli i další ptác_. Radoval jsem se jiřičkam_, vlaštovkam_, 

poslouchal jsem i kos_. Kos_ však přes zimu zůstali. Les_ se naplnily voláním mnoha 

kukaček. S kukačkam_  mají ostatní ptác_ velké problém_.  

 

6. Doplň věty správnými slovy: 

Služební ____________________ zachytili stopu.     kluky 

Viděl jsem ____________________ stavět hnízdo.    psi 

Sledovali jsme služební _____________  při práci.    kosi 

Na hřišti si hrají __________________________ .     psy 

Na vršku komína seděli dva _________________ .    kluci 

Na neposlušné _______________ musí být přísnost.    kosy   
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Skloňování vlastních jmen osobních 

Vlastní jména 

- zakončená na tvrdou nebo obojetnou souhlásku skloňujeme podle vzoru pán: 

Novák, Donát, Hrabal, Milan, Roman, Petr, Alijev, Alim 

- zakončená na měkkou souhlásku se skloňují podle vzoru muž: Beneš, Brabec, Aleš, 

Tomáš, Číž, Hlaváč 

- zakončená na samohlásku -a skloňujeme podle vzoru předseda: Šíma, Hála, Bláha, 

Galetka  

- zakončená na samohlásku -e  skloňujeme podle vzoru soudce: Purkyně, Bechyně, 

Anderle. Ve 3. a 6.pádu jednotného čísla jsou tvary končící na -ovi: Purkyňovi, Andrlovi, 

Bechyňovi 

- zakončená na samohlásku -o  skloňujeme podle vzoru pán: Stanko, Vosátko, Stýblo. 

Ve 3. a 6. pádu jednotného čísla mají koncovku -ovi: Stankovi,  Stýblovi, Vosátkovi 

- zakončená na samohlásku -ů, -ó se zpravidla neskloňují: Janů, Tomšů, Waló, Balkó 

 

1. Dokážeš doplnit správné tvary vlastních jmen do textu? (Vždy si řekni vzor!) 

Poděkovali jsme panu (Skočdopole) ______________________ za obětavou práci. 

Požádáme (Jirka Slunéčko) ______________________, aby nám pomohl s úkolem. 

Pozdrav jsme vyřídili i (Honza Sádlo) ________________________. U nádraží se mám 

setkat s (Robert Kachyňa) _________________________, na náměstí s (Hynek 

Hromádka) __________________________. Ve škole sedím vedle (David Kaberle) 

________________________. Soudil se s panem (Fryč) _______________. Našel jsem 

tašku (Vítězslav Bartoš) __________________________. Učitel přesadil (Ondřej Balcar) 

_________________________ k (Daniel Remza) __________________________. 

Nejvíce se zná s (Karel Rýdl) ______________________. (Petr Dítě) 

_________________ se podařilo uhájit loňské vítězství. Od pana (Poupě) 

______________ jsme se dozvěděli o zpoždění vlaku. V osmé třídě seděl v lavici s (Jiří 

Jakoubě) _________________________. Dopis byl adresován panu (Antonín Kníže) 

__________________________. Pozdrav vyřiď panu (Stanislav Brádle) 
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_______________________. Bez (Pavel Krbec) __________________________v obraně 

nemáme mnoho nadějí. Pane (Kupec) _______________, pojďte k nám! Nejznámější 

operou (Antonín Dvořák) ______________________ je Rusalka, kterou složil na 

pohádkové libreto (Jaroslav Kvapil) ________________________. Na Staroměstském 

náměstí v Praze obdivují cizinci orloj (Josef Mánes) ____________________. Četli jste 

nějaké dílo od (Alois Jirásek) __________________? (Jan Werich) __________________ 

byl vynikající herec i spisovatel. Zahrajeme několik skladeb (Bedřich Smetana) 

______________________. Markéta zazpívala ukolébavku (Bohuslav Martinů) 

_____________________________. 

 

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech 

 

Vlastní jména odlišují určité a jednotlivé osoby, zvířata nebo věci od jiných.  

Označují:   

-    určitou osobu - Adam, Ivan, Jana, Igor, Novák, Baroš, Koller, Dubská, Vítová 

-    určité zvíře - Alík, Asta, Benji, Žako, Nemo, Minda 

-  názvy: hor (Sněžka), pohoří (Alpy), řek (Dunaj), moří (Středozemní), oceánů 

(Atlantský), obcí (Zastávka), měst (Bělá pod Bezdězem), zemí (Čechy), států (Česká 

republika), světadílů (Evropa), ostrovů (Kréta), poloostrovů (Apeninský), území 

(Povltaví), planet (Mars, Jupiter, Země) 

- členy rodu (Přemyslovci), rodiny  (Novák, Novákovi), národa (Čech), státu (Brit), 

obyvatele (Bělák, Moravan, Pražan) 

- organizace (Real Madrid, Sparta Praha - sportovní kluby), instituce (Česká tisková 

kancelář, Vláda ČR, Česká lékařská komora), firmy, společnosti (Česká spořitelna, Nova, 

Prima - televizní stanice, U Sluníčka - název restaurace, Kremrolka - název cukrárny, 

Národní divadlo) 

- názvy literárních děl, hudebních skladeb, obrazů, staveb (Pražský hrad) a jiných 

uměleckých výtvorů (Hurvínek - loutka), akcí (Pražské jaro- hudební festival) 
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- významné dny a události (Vánoce, Velikonoce, Štědrý den, Mezinárodní den dětí) 

- vyznamenání a ocenění (Řád bílého lva, Nobelova cena míru) 

 

Vlastní jména jsou jednoslovná (Bezděz, Zastávka) nebo víceslovná (Mladá Boleslav, Bělá 

pod Bezdězem, cukrárna U Tří bílých beránků, Organizace spojených národů, Fakulta 

dětského lékařství Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze) 

 

Pro psaní velkých písmen ve víceslovných vlastních jménech platí také určitá pravidla. 

 

- skládá-li se z více slov obecných, je první písmeno velké (Spojené státy americké, 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Pravidla českého pravopisu, Liga pro 

lidská práva, Máchovo jezero, Severní ledový oceán, Mistrovství světa v hokeji) 

- je-li součástí další vlastní jméno, ponechává si velké písmeno (Vysoké Tatry, 

Spolková republika Německo, Charta Organizace spojených národů, Jižní Amerika, 

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Řád T. G. Masaryka, Konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě) 

- předložka uprostřed názvu se píše malým písmenem 

- v zeměpisných názvech píšeme s velkým písmenem rozlišující přívlastek. Takže 

ostrov, moře, hora, oceán, poloostrov, záliv, ulice, náměstí, most napíšeš s malým 

písmenem, ale jaký je s velkým písmenem (moře Jaderské - Jaderské moře, poloostrov 

Pyrenejský - Pyrenejský poloostrov, hora Říp, ulice Máchova - Máchova ulice, Česká 

brána, náměstí Míru, Karlův most) 

- ve jménech ulic, hotelů, restaurací, domů, zastávek, která mají na prvním místě 

předložku, píšeme s velkým písmenem předložku i následující slovo (ulice Za 

Vodojemem, ulice U Školy, hotel U Černého koně, restaurace U Koníčka, dům U Dvou 

slunců, zastávka Na Můstku, zastávka U Kapličky) 
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Psaní velkých písmen ve jménech vlastních je velmi obtížné, zvláště když se jedná o 

několikaslovný název. Proto v případě nejistoty využívej Pravidla českého pravopisu 

nebo Slovník spisovné češtiny. České děti by to měly dělat také! 

Zkusíš si cvičení, ve kterých budeš doplňovat velká nebo malá písmena do vlastních 

jmen (škrtni nesprávné písmeno): 

1. Navštívili (P-p)ražský (H-h)rad a (S-s)taroměstské (N-n)áměstí. Těším se do (N-

n)árodního divadla na operu (A-a)ntonína (D-d)vořáka (R-r)usalka. Spisovatel (J-j)ules 

(V-v)erne napsal knihu (D-d)va (R-r)oky (P-p)rázdnin. Plánujeme výlet do (J-j)ičína a do 

(P-p)rachovských (S-s)kal. Již byl zahájen výzkum (M-m)arsu. Životní prostředí na (Z-

z)emi se dost zhoršilo. O prázdninách jsme se byli koupat u (M-m)áchova (J-j)ezera. 

Obrovskými vlnami nás překvapil (T-t)ichý (O-o)ceán. Chtěla bych se podívat do (A-a)lp. 

Na (D-d)unaji shořela výletní loď. Bratr studuje na (K-k)arlově (U-u)niverzitě. Na (Š-

š)umavě již napadl sníh. Před (V-v)ánocemi se (Z-z)emanovi přestěhovali z (M-m)ladé (B-

b)oleslavi do (Z-z)astávky. 

2. Půjdeš (U-u)licí (T-t)yršovou na (N-n)áměstí (M-m)íru, pak odbočíš k (V-v)inárně (U-

u) (S-s)luníčka. Známí strávili dovolenou na (O-o)strově (E-e)lba u (I-i)tálie. Budeš 

cestovat do (V-v)elké (B-b)ritánie? Ve škole jsme se učili o (A-a)frice, (A-a)sii, (E-

e)vropě, (A-a)ustrálii, (A-a)ntarktidě a (A-a)merice. Musíme něco vyřídit na (V-

v)elvyslanectví (S-s)polkové (R-r)epubliky  (N-n)ěmecka v (P-p)raze. Sledoval jsem 

fotbalový zápas mezi kluby (J-j)uventus (T-t)urín a (A-a)jax (A-a)msterdam. Těším se do 

(C-c)ukrárny (U-u) (M-m)arušky. Aleš bydlí v ulici (N-n)a (P-p)ískách. Kdo ještě neviděl 

(K-k)arlův (M-m)ost? Navštěvuji (Z-z)ákladní (Š-š)kolu v (B-b)akově (N-n)ad (J-j)izerou. 

Alena už na (Z-z)ákladní (Š-š)kolu nechodí, studuje na (G-g)ymnáziu v (J-j)ihlavě. Já 

nechci studovat na (G-g)ymnáziu, raději půjdu na (S-s)třední (P-p)růmyslovou (Š-š)kolu. 

 Kolikrát ses podíval do Pravidel českého pravopisu? 

Co jsou vlastní jména již víš. Existují však také jména obecná. 

Podstatná jména obecná označují druh (pes, kočka, kniha, kluk, děvče, sestra, táta, 

divadlo, řeka, hora,…), tedy nic jedinečného a určitého. Píší se s malým písmenem. 
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Jsou slova, která přidáváme  k podstatným jménům, abychom jejich význam blíže 

určili. 

Ptáme se: jaký? který? čí?  

Vyjadřují vlastnosti : osob (hezký chlapec, chytrá dívka) 

zvířat (velký pes, černá vrána, bílá ovce) 

věcí (nový svetr, malá kniha) 

jevů (silný vítr) 

 
 
 
hnědý                                                                   malá 

        
 

             nejmilejší 
 
 

                                 hlídací 
 
                                  
 
 
Pavlův  
 

maminčina 
 
 
 
 
 

jarní 
 

  krásná 
 
 

 
voňavá  
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Procvičení 
 

1. Napiš jaký, jaká , jaké jsou 

  

_____________________ čokoláda   __________________stůl 

___________________kniha    __________________strom 

______________________hřeben    __________________úkol 

 

2. Doplň vhodné přídavné jméno: 

  

_____________________růže    __________________dítě 

_____________________nůž    __________________tabule 

_____________________pastelka   __________________slovo 

 

3. Čí je, když patří: 

 

mamince __________________   žákovi _______________ 

tátovi _____________________   synovi _______________ 

medvědovi_________________   kamarádovi____________ 

 

 
4. Napiš, jaké mohou být: 

   
hora____________________    les_____________________ 

moře___________________    pobřeží_________________ 

ostrov__________________    země___________________ 

 

5. V textu označ přídavná jména: 

v hustém lese, na ptačím křídle, Jakubův malý pes, na matčin kabát, teplé     

sluneční paprsky, na rybích šupinách, teplý letní déšť, cizí kočka, chutný   

citrónový čaj, zdvořilý host, v blízkém městě,  
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6.  Doplň věty vhodným přídavným jménem: 

 

Přejeme Vám šťastný _______________ rok. 

_____________příteli, posílám Ti___________________pozdrav.        

Do školy přišel _______________ žák. 

Na dvoře skákal __________________pes. 

Ve škole se učíme ________________jazyk. 

Přinesl mi ____________________růži. 

Dostal jsem _______________________jablko. 

Večer se přihnala ________________bouře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32



PŘÍDAVNÁ JMÉNA  C3 

 

 
Druhy přídavných jmen 
 

Tvrdá      Měkká 

mají v 1. pádě čísla jedn. zakončení  mají v 1. pádě čísla jedn. zakončení 

-ý, -á, -é -í 

vzor – mladý muž     vzor – jarní květ 

mladá žena      jarní noc 

mladé děvče      jarní ráno 

 

veselý, veselá, veselé    cizí, šicí, ryzí, poutní, jarní, letní 

slabý, slabá, slabé     zimní, nejmilejší, krásnější 

pravý, pravá, pravé     + 

drzý, drzá, drzé     všechna přídavná jména utvořená 

hluchý, hluchá, hluché    od názvů zvířat 

vysoký, vysoká, vysoké    psí, lví, motýlí, oslí, soví, ptačí,  

malý, malá, malé     žirafí, rybí, sokolí, orlí, želví 

 

Přivlastňovací 

mají v 1. pádě čísla jedn. zakončení 

pro rod ženský -in, -ina, -ino   pro rod mužský -ův, -ova,  -ovo  

 
matčin účes   otcův kabát 
 
matčina taška  otcova vázanka 
 
matčino oblečení  otcovo oblečení 
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Přídavná jména tvrdá 
 
Přídavná jména tvrdá mají v koncovkách čísla jednotného vždy  –y. 

 
malý míček  toulavé kotě 
 
s malým  míčkem  s toulavým kotětem 
 

Procvičujeme 
 

1. Utvoř přídavná jména rodu mužského, ženského a středního 
 

jaký?    jaká?    jaké? 

teplo   _____________ _____________ _____________ 

světlo  _____________ _____________ _____________ 

vesele  _____________ _____________ _____________ 

pohádka _____________ _____________ _____________ 

 

2.  Doplň koncovku přídavných jmen a ověřuj, zda jsou příd. jména tvrdá: 

Př: milý, milá, milé 

mil __   přítel, zdvořil__   muž, usměvav__   chlapec, bíl__   motýl, vesel__ děvče, 

zajímav__ kniha, nov__   časopis, uplynul__   rok, toulav__   kotě, nov_   kabát, 

drav__   pták, ospal__   žák, znám__   člověk, prav__   úhel, tepl__   čaj, voňav__   

květ 
 

3.  Napiš výrazy v 7. pádě čísla jednotného: 

1. pád čísla jednotného 7. pád čísla jednotného 

zpěvavý pták ______________________________________ 

lipový květ ______________________________________ 

zajímavý úkol ______________________________________ 

pomalý chlapec ______________________________________ 

nový časopis ______________________________________ 

kyselý citrón ______________________________________ 
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U přídavných jmen tvrdých píšeme v koncovkách množ. čísla u všech rodů  - y 

v 7. p. množ.čísla ve všech rodech  - ými 

v 1. a 5. p. množ.čísla rodu mužského 

životného píšeme měkké - í  

 

Procvičujeme 

1. Utvoř v 1. a 7. pádě čísla množného: 

a) rod muž. životný 

malý chlapec   malí chlapci   s malými chlapci 

bílý kocour___________________________________________________ 

nový žák _____________________________________________________ 

zdvořilý pán __________________________________________________ 

rozpustilý vrabec ______________________________________________ 

škodlivý motýl ________________________________________________ 

 

b) rod muž. neživotný   

malý strom    malé stromy   s malými stromy   

bílý tulipán _________________________________________________ 

nový časopis ________________________________________________ 

tvrdý ořech _________________________________________________ 

světový jazyk _______________________________________________ 

pohádkový příběh ____________________________________________ 
 

2. Napiš v 1. pádě čísla množného: 

známý básník  ________________________________ 

bosý chlapec ________________________________ 

obětavý spolužák ________________________________ 

veselý kamarád ________________________________ 
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3. Doplň koncovku přídavných jmen a převeď do množ. čísla:   
 

Na dvoře hlídal zl__  pes._____________________________________   

Nad lesem kroužil drav__  pták. _______________________________       

Na střeše hopsal rozpustil__  vrabec. ____________________________ 

Na stromě seděl zpěvav__  pták. _______________________________   

Do školy přišel znám__  spisovatel. _____________________________  

 

4. Napiš v množném čísle tyto výrazy – používej tabulku se vzory: 
 

na bílém květu  _____________________________________         

v neznámé zemi  _____________________________________ 

na holé větvi  _____________________________________ 

o laskavém prodavači _____________________________________ 

bez živého kapra  _____________________________________ 

milému děvčeti  _____________________________________ 

se známou ženou  _____________________________________ 

 

5. Doplň věty vhodným přídavným jménem: 
 

Navštívili jsme _______________koncert. 

 Ke snídani jsme dostali_____________ čaj.  

Na ulici jsme potkali ________________děti. 

Přejeme vám šťastný _______________rok. 

 ______________ příteli, posílám Ti 

________________ pozdrav. 
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Přídavná jména měkká 
 

V koncovkách přídavných jmen píšeme vždy měkké -í 

Ptáme se :  jaký, který? 

cizí chlapec, cizí dívka, cizí dítě  

Procvičujeme 

1.  

Krk žirafy.   Hnízdo čápa.  Houkání sovy. 

Jaký krk?   Jaké hnízdo?  Jaké houkání? 

___________  ____________  ______________ 

      

 

2. Utvoř přídavná jména podle obrázků k daným podstatným jménům: 

________________ hříva 

 _______________štěkot 

 ________________šupiny 

________________křídla 

________________zuby 

______________uši 

_______________ rohy 

 

3. Doplň správně koncovky přídavných jmen: 

včel__, koroptv__ mládě, ryb__ šupina, koz__ mléko, žab__ kuňkání, holub__ vejce,  motýl__ 

křídla, velryb__ mládě, lv__ stopy, kos__ zpěv, pav__ pero, hus__ sádlo, ryz__ kovy, orl__ let 
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Přídavná jména přivlastňovací 

Ptáme se: čí? 

Tvoří se:  –  od podstatných jmen označujících osoby – sousedovo auto, tetin šátek 

– od vlastních jmen osob a zvířat – Evin, Alíkův (píšeme je s velkým 

počátečním písmenem) koncovkami 

rod mužský -ův -ova -ovo 
vzor otcův bratr otcova sestra otcovo dítě 

 Alíkův řetěz Alíkova bouda Alíkovo štěkání 

rod ženský -in -ina -ino 
vzor matčin bratr matčina sestra matčino dítě 

 Evin sešit Evina aktovka Evino oblečení 
 

Procvičujeme 

1. Utvoř a napiš tvary přídavných jmen přivlastňovacích: 

(Jana )_____________________________přítelkyně 

(Sousedka)__________________________kočka 

(Petr)______________________________učebnice 

(učitel)_____________________________deník 

(Smetana)__________________________divadlo 

(umělec)___________________________úspěch 
 

2. Vyhledej a podtrhni přídavné jméno přivlastňovací: 

V rohu pokoje stojí otcův stůl. Bratrův pes je milý. Chutná mi babiččina polévka.  

Zajímala mě strýcova sbírka motýlů. Líbí se mi Evino kotě. Honza uslyšel 

maminčino zavolání. Před domem stálo sousedovo auto. Po dvoře běhalo Čermákovo 

kuře. Máme rádi Hrubínovy verše. Pavlovi rodiče odjeli k moři. 
 

3. Věci na obrázku patří chlapci. Utvoř přídavná jména přivlastňovací: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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U přídavných jmen přivlastňovacích píšeme v množném čísle rodu mužského 

životného  v 1. a 5. pádě v koncovce –i . Př. otcovi koně, matčini chlapci 

v ostatních koncovkách –y, -ý . Př. pro otcovy koně, o otcových koních 

v 7. pádě čísla množ. – ými. Př. s otcovými koňmi, s matčinými chlapci 
 

Procvičujeme 

1. Doplň koncovky: 

Tatínk___  bratři, sousedčin_ kohouti, pro sestřin_ králíky, o tetin____ husách, 

tesař___ nářadí, malíř_____ díla, o dědečk____ radách, Petr____ kola, s pekař_____ 

rohlíky, bratr_____ přátelé, k Ladov______ kresbám, učitel_____ knihy, žákov_____ 

učebnicím, s Michal_____ kamarády, spisovatel______ romány, o lékař______ 

radách, maminč_____ počítač, cizinc______ věci, králov_______ rádcům 
 

2. Doplň správné tvary přídavného jména Pavlův: 

Znáte _____________ Alíka? Je to __________nejmilejší 

kamarád. Letos budou______________Alíkovi tři roky. 

Nikdo z _______________kamarádů si nedovede Pavla bez 

něj představit. Když se Pavel učí, Alík leží u ____________ 

židle a čeká. V noci spí v __________________posteli. Přes 

den leží u ___________________boty nebo si hraje s ______________ 

míčem. ______________ kamarádi mu Alíka závidí.  _________________ 

rodiče vědí, že Alík je nejen ___________________ kamarádem, ale i ochráncem.  
 

3. Pravopisné dovednosti, doplň koncovku: 

Běhali za Jirkov____ psem. Zavolal Jakub_____ rodiče. Potkal otcov___ příbuzné. 

Nakrmili jsme sousedov______ králíky. Nahlédli jsem do Guiness______ knihy 

rekordů. Mluvili o Čapkov_______ románech. Vyprávěl mi o Robinsonov______ 

dobrodružstvích. Sledovali jsme prezidentov_____ projevy. Navštíví nás 

dědečk_______ přátelé. Hovořili o námořníkov__________ cestách. Stali jsme se 

školníkov__________pomocníky. Staral se o přítel__________ knihovnu. 
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Jak vypadají zájmena? 

 

Co je to za slovní druh, ta zájmena? Vypadá to, jakoby se chtěla schovávat za 

jména. Ale za jaká? Inu za podstatná, přídavná a někdy i za číslovky. Zájmena 

totiž tyto slovní druhy ve větách nahrazují a často je i doplňují, jak si ukážeme. 

 

KTERÝ                           KDO                ONA 

                    TENTO               NĚKDO 

MŮJ                           COSI             NIC                         JÁ 

             

Tohle všechno jsou zájmena? 

Ale ano, jen si v tom udělejme trochu pořádek. 

druh zájmena   
osobní Označují jednotlivé osoby podle toho, 

jestli mluvíme o sobě (já), k někomu, 
kdo je přítomen (ty), nebo o někom 
třetím (on, ona, ono). Mají 
samozřejmě i množné číslo. 

já, ty, on, ona, ono 
my, vy, oni, ony, ona 

přivlastňovací Odpovídají na otázku čí? můj, tvůj, jeho, její, jeho 
náš, váš, jejich 

ukazovací Není slušné na někoho ukazovat 
prstem, ale někdy musíme osobu,  
o které mluvíme, upřesnit pomocí 
ukazovacího zájmena. 

ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, 
tato, toto, onen, tenhle, tahle, 
tohle...  

tázací Najdeme je na začátku tázací věty. (To 
je ta, která končí otazníkem.) 

kdo, co, který, jaký, čí? 

vztažná Hodně se podobají tázacím, ale užívají 
se místo spojek - spojují dvě věty. 

kdo, co, který, jaký, čí, jenž 

neurčitá Vyjadřují různou míru neurčitosti. kdosi, cosi, nějaký, některý, 
kdejaký, leckdo, kdokoli, 
cokoli... 

záporná Těmi všechno popřeme. nikdo, nic, nijaký, ničí, 
žádný 
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1. Podtrhni zájmena (Je jich v textu celkem 12): 

Ty jsi můj kamarád. Já jsem šla k naší babičce, ona ke své tetě. Dej mi ochutnat 

jeden tvůj bonbon. Já ti dám za to můj. 

 

2. Některá zájmena vypadají na první pohled stejně, rozlušti tuto záhadu a 

zařaď jednotlivá zájmena ke správnému druhu: 

ON - ONEN 

TEN - TY 

NĚKDO - NIKDO 

CO - COSI 

 

3. Češtinářské rovnice. Když správně doplníš ke každému zájmenu ve větě 

číslo druhu podle pořadí v tabulce, na konci by ti měl vyjít správný výsledek: 

Př: Já (1 - osobní, jsou v tabulce na prvním místě) jsem viděl tvoje                                 

(2 - přivlastňovací) nové kolo první. 1 + 2 = 3 

Je to můj tatínek. = 5 

Kdo tomu uvěří? = 7  

My jsme nikoho neviděli. = 8 

Čí je tato kniha? = 6 

 

4. Mezi zájmena se nám schovaly jiné slovní druhy. Vyhledej je a škrtni: 

JAK    KDO    LOV    TEN    CO    OKO    TAM    PROČ    KOČKA    PSÁT    

ON    SLON 
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5. Některá zájmena rozlišují rod, jiná ne. Zkus přiřadit k obrázkům zájmena 

podle rodů: 

ON - ONA - ONO 

TEN - TA - TO 

JEHO - JEJÍ - JEHO 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

_________________               _________________               _________________ 
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Zájmena osobní já, ty 
 

Tohle jsem já. 

 

 

                                     

 

                                                                               A to jsi ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I když jsme kamarádi, někdy se hádáme. Dej mi to. Nedám ti  to. Mně i tobě je to 

pak líto. Chci se ti  omluvit. Tohle je má ruka na to, že se na mě už nezlobíš. 

 

  Chytrá hlava, ta už ví, že si snadno poradí.  

  Potržená zájmena rychle zařadí. 

  Mně i mě, to jsem přece já, 

  tobě a ti, to zas ty. 

  Zvládneme to hravě, 

                  už to máme v hlavě. 
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A teď pěkně popořadě. (Všimněte si, že zájmena já a ty nerozlišují rod - jsou 

bezrodá.) 

 

pád   
1. já ty 
2. mě/mne tě/tebe 
3. mně/mi tobě/ti 
4. mě/mne tě/tebe 
5. - - 
6. mně tobě 
7. mnou tebou 
 

1. Doplň vhodná zájmena (já nebo ty): 

____ jsem tvůj kamarád. ____ jsi šel k babičce. _____ ses na dnešek nenaučil. Proč 

tam musím jít _____. V českém jazyce jsem nejlepší _____, _____ jsi nejlepší 

v matematice. 

 

2. Co se stane, když se zájmena ztratí. Já a ty hledají k sobě ostatní pády.  

Pomožte jim a přiřaďte ztracená zájmena do tabulky, kam patří: 

                ti                               mně                  mi           tě                 tebou 

mě                         tebe                         mnou                tobě     mne 

JÁ TY 
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3. Mezi tvary zájmen já a ty se nám schovali vetřelci, dovedeš je odhalit? 

můj                  tužka                  té                tebe                    tebou         mne 

moucha            tvou                   tvor             tvého                 ti                tok    

mi                    mě                     máma          mně                    mnou 

 

4. Podívej se ještě jednou na tabulku na předešlé straně a zjisti, ve kterých 

pádech má zájmeno já a zájmeno ty stejný tvar: 

Je to pád___ a ___. 

 

5. S háčky je v češtině někdy potíž. Jeden háček navíc a hned je to jiný pád. 

Rozděl tvary zájmena já s háčkem a bez háčku k pádům, kam patří: 

Mne je tvar v pádu __ a __, mně je tvar pro pád ___ a ___. 

 

Už ses seznámil/seznámila se skloňováním zájmen já a ty, je to práce, ale ty 

zvládneš i závěrečné cvičení. 

 

6. Doplň správné tvary zájmena já nebo ty a do závorky napiš číslo pádu. 

Pozor, někde mohou být dvě možnosti: 

Viděl (já) ___/___ (   ), ale ani (já) ___/___ (   ) nepozdravil. Stál přímo naproti (ty) 

___ (   ). Prosil (já) ___/___ (   ), abych mu pomohl. Chtěl (ty) ___/___ (   ) 

potěšit.Věříš (já) ___/___  (   ). Řekl (ty) ___ (   ) už včera. Půjčíš (já) ___/___   (   ) 

prosím tašku. Stál přímo naproti (já) ___/___ (   ). 
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Zájmena osobní my, vy 
 

 

 

 

Tohle jsme my, naše rodina                →               A tohle jste vy, celá vaše rodina.                                                          

 

                                                                                                          

 

 

My  se mezi sebou všichni známe, jsme příbuzní. A vy jste naši přátelé, bydlíte 

v jiném vchodě, ale my všichni jsme obyvateli jednoho domu. 

 

→ Do zájmena my tedy patříš i ty, zájmeno vy použiješ, pokud se mluví o skupince 

osob, do které nepatříš. 

 

Podívejme se na skloňování obou zájmen. 

pád   
1.  my vy 
2.  nás vás 
3.  nám vám 
4.  nás vás 
6.  nás vás 
7.  námi vámi 
 

→ Skloňování obou zájmen je velmi jednoduché, protože tvary se opakují. Dej si 

pozor na 7. pád a měkké -i na konci. Zájmena my, vy jsou bezrodá, nerozlišují 

rod. 
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1. Spoj tvary zájmen my a vy, které patří ke stejnému pádu: 

nám               vámi 

námi              vás 

nás                 vám 

 

Zjistili jsme, že tvary zájmen my a vy jsou si velmi podobné. 

 

2. Přečti si kousek textu jedné známé české písničky. Najdi v něm tvary 

zájmena my: 

Pec nám spadla, pec nám spadla, 

kdopak nám ji postaví? 

Starý pecař není doma 

a mladý to neumí. 

 

Objevil(a) jsi v textu ještě nějaká další zájmena? Zařaď je ke správnému druhu. 

 

3. Doplňuj tvary zájmen my a vy do vět, aby dávaly smysl: 

S _____ nepočítejte. Rozhodlo se to o _____ bez _____. Můžeš _____ pomoci? 

My to tedy s _____ ještě zkusíme. O nic jsme se _____ neprosili. 

 

4. Písmena se pomíchala a je z nich jeden dlouhý had, odhal v něm správné 

tvary zájmen my a vy: 

jorevnlaůnámjfskaeúváskkalkevámikvlakganámivjkas§dvysajaco 
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Zájmena osobní on, ona, ono, oni, ony, ona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidíš, že zájmena on, ona, ono vyjadřují jednotlivé rody . Jsou to zájmena 

rodová. 

 

Užíváme je tehdy, pokud mluvíme o někom třetím, kdo není naší rozmluvě 

přítomen. → Slyšel jsem o něm jen to nejlepší. Viděl jsem ji včera ve městě. Jich 

se to netýká. 

 

Už jsme se v tom zase trochu ztratili? Tvary zájmen on, ona, ono se totiž netvoří 

vždy od stejného základu. Na začátku může být písmeno j-, n-, m-. Tak si to 

shrneme. 

 

ONA 

 

ON 

 

ONO 

 

ONI, ONY, 
ONA 
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pád rod mužský rod ženský rod střední 
jednotné číslo 

1. on ona ono 
2.  jeho/něho/ho jí/ní jeho/něho/ho 
3. jemu/němu/mu jí/ní jemu/němu/mu 
4.  jeho/něho/ho ji/ni je/ně/ho 
5. - - - 
6.  něm ní něm 
7.  jím/ním jí/ní jím/ním 

množné číslo 
1. oni/ony (než.) ony ona 
2. jich/nich 
3. jim/nim 
4. je/ně 
6. nich 
7. jimi/nimi 
 

5. pád se u zájmen on, ona, ono nepoužívá. Na někoho třetího přece nemůžeme 

volat. V množném čísle jsou tvary pro 2. - 7. pád společné pro všechny rody. Tvary 

s n- na začátku se používají po předložce. 

 

Na zájmena on, ona, ono vyzraješ nejlépe tím, že je budeš používat. Přesto ale 

několik cvičení na procvičení hlavičky a jeden chytrý trik navrch. 

 

1. Podtrhej v textu všechny tvary zájmen on, ona, ono, oni, ony, ona: 

Jemu se nic stát nemůže. Cos jim to řekl. O ní se toho napovídalo už mnoho. S nimi 

je vždy velká legrace. Bez něj to není ono. Dej mu to. Zkus se jich na to zeptat. 

Dlouho jsme je pozorovali. Nic to s ní neudělalo. 

 

 

 

 

49



ZÁJMENA                                                                               C4  

 

2. A pokračujeme dále. Zkus doplnit správné tvary. Používej k tomu svůj 

jazykový cit a nezapomeň, že tvary s n- na začátku se používají po předložce: 

ON 

 

Rád jsem _____ viděl. Děti, vypravujte _____ o svých prázdninách. Nerad jsme se 

s _____ loučil. Stavíme se pro _____ v osm hodin. _____ se to netýká. 

 

ONA 

 

Rád se k _____ vracím. Chtěl jsem _____ to říct už včera. Cloumal s _____ hněv. 

Posaď se vedle _____. Polekal jsem _____. 

 

ONO 

 

Psí matka se vzorně stará o své štěně, nehne se od _____ ani na krok. Zaveď mě  

k _____. Co jsi _____ to dal. Naše děťátko už je velké, pojedeme s _____ na 

dovolenou. 

 

3. Uprav větu tak, aby místo zájmena já obsahovala zájmeno on: 

Tahle otázka je pro mě příliš těžká. Nevíš, jestli se dnes jednalo o mně? Ta kniha se 

mi velmi líbila. Včera mně přišel dopis od Petra. Tatínek pro mě přišel až 

k divadlu. Na co ses mě ptal? To se mi nechce líbit.  
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4. Doplň i/í ve tvarech zájmena ona:  

Chytrá hlavička si zapamatuje jednoduchou pomůcku, dávej pozor, jak v závorce 

používáme tvary zájmen ta naše. 

Kdy _____ (té naší) zavoláš. Šel jsem se _____ (té naší) omluvit. Proč na _____ (tu 

naši) čekáš? Pozvali _____ (tu naši) na tu oslavu? Hledám _____ (tu naši) už druhý 

den. _____ (té naší) se  určitě stýskat nebude. Postavili před ____ (tu naši) 

mikrofon.  

 

Tam, kde je v závorce tvar s krátkou samohláskou, bude i tvar zájmena ona 

obsahovat krátkou samohlásku. (Př: Dej jí = té naší to.). 
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Zájmena zvratná 

 

Zvratná zájmena mají široké využití. Pozorně si přečti následující věty. Chlapec se 

umyl. Maminka umyla malému chlapci špinavé ruce. Na první pohled je tu 

rozdíl. Chlapec umyl sám sebe, kdežto maminka umyla ruce někomu druhému, asi 

svému synovi. Zájmena se, si se vztahují většinou k osobě nebo zvířeti, která 

vykonávají děj slovesa.  

 

Učeš si vlasy. 

Byli na sebe zlí. 

Petr si zul boty. 

Hanka se učesala. 

Sebe neobviňuj. 

 

Zájmena se, si nemají 1. pád, nelam si s tím hlavu, prostě to tak je. Také se u nich 

nerozlišují rody (jsou bezrodá) a mají stejné tvary pro jednotné i množné číslo. 

(Myje se jeden chlapec. Myjí se i dva chlapci.) Takže to vlastně zase taková hrůza 

není. Podívej se pozorně na přehled skloňování. 

 

pád  
1. - 
2. sebe 
3. sobě/si 
4. sebe/se 
6. sobě 
7. sebou 
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Každý tvar teď zapojíme do věty: 

Byl radostí bez sebe. (2. p.) 

Vzal si opuštěné štěně k sobě. (3. p.) 

Představil si sám sebe v její situaci. (4. p.) 

Nepochyboval o sobě. (6. p.) 

Byl si jistý sebou i ostatními. (7. p.) - Porovnej tuto větu s větou následující: Vzal 

si s sebou svačinu. Jsme si jisti sami sebou, zatímco věci si bereme s sebou. Je to 

vlastně obdobné jako v těchto případech - s tebou, s vámi, se mnou (s kým, čím?) a 

podobně. 

 

1. Rozhodni se správně: 

O sobě je tvar: 

a) 3. pádu, jednotného čísla. 

b) 6. pádu, jednotného čísla. 

c) 4. pádu, jednotného čísla. 

 

2. Podtrhni v textu tvary sloves se, si: 

Umí se o sebe postarat. Přinesli si s sebou dobrou náladu. Myslí si o sobě jen to 

nejlepší. Byl zlostí bez sebe. Neuměl si to představit. Přivodil problémy hlavně sám 

sobě. 

 

3. Doplň zbývající polovinu rámečku. Vysvětlíš, o co tu jde? 

sobě         / 

                /         se 
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4. Doplň větu, aby dávala smysl: 

        JÁ                                                        TY 

Dárek dám sám__________.               Dárek dám ___________. 

       ON 

Dárek dám ___________. 

 

5. Najdi, která slova se vloudila mezi tvary zájmen se, si: 

SOBĚ                                    SVŮJ                          SNÍH 

                   SAMI                                    SVOU  

      SLON                     SEBOU 

 

6. Rozhodni, zda použiješ sebou nebo s sebou: 

Tatínek mě vzal sebou/s sebou. Petr sebou/s sebou celou noc házel. Donesl si 

sebou/s sebou kytaru, aby si večer zazpívali. Leknutím sebou/s sebou trhl. Vzali 

jsme sebou/s sebou i psa Punťu. 
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Zájmena ukazovací 
 

                                             

 

     

                                                                              To byl tenhle! Ten mi to udělal. 

 

Zájmena ukazovací používáme, pokud ukazujeme na nějakou osobu, zvíře nebo 

věc. Ale pokud je používáme příliš, je někdy obtížné nám porozumět (ten má jistě 

nějaké jméno, nemluv o kamarádech a spolužácích jen v ukazovacích zájmenech). 

 

Ten, tento                           onen, takový 

 

 

 

→ Zájmena ukazovací rozlišují rody, jedná se tedy o zájmena rodová. 

 

A jak se budou skloňovat? 

 

1. Ten, tento, onen podobně jako číslovka jeden. 

pád  
1.  ten, ta, to 
2.  toho, té, toho 
3.  tomu, té, tomu 
4.  toho, tu, to 
6.  tom, té, tom 
7.  tím, tou, tím 
 

2. Takový stejně jako přídavné jméno mladý. 

tenhle 
tahle 
tohle 
tihle  
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Ještě existují ukazovací zájmena týž, tentýž. Př. Byl to týž chlapec jako včera = 

Byl to ten samý chlapec jako včera. - V mluvené řeči je ale běžně nepoužíváme. 

Zato jiná ukazovací zájmena budeš používat často. 

 

1. Rozlišuj zájmena osobní a ukazovací: 

Co si bez tebe počnu? Tohle je moje kamarádka. Těm lidem se raději vyhni. Jak ti  

to mám vysvětlit. Tato látka je velmi důležitá. Onoho dne se probudil velmi brzy. 

Tobě se to lehko řekne. 

 

2. Vytvoř z následujících písmen co nejvíce zájmen ukazovacích. Žádné 

písmeno nesmíš použít dvakrát: 

T A I T O O A T O N T E N É H T A L O E N H A T E L O Ý T Ž U 

 

3. Pohraj si s následujícími zájmeny ukazovacími a doplňuj je do vět. 

Nezapomeň, že někde je třeba upravit rod a číslo: 

ten 

tento 

tenhle 

onen 

 

S ______ lidmi je těžké vyjít.  

Na ______ pobyt u moře mám hezké vzpomínky. 

O _____ věci se dosud nemluvilo. 

Před _______ člověkem je nutné se mít na pozoru. 

V _____ knize jsem se dozvěděla mnoho zajímavého. 
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Zájmena přivlastňovací 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

Takový člověk by byl pěkný lakomec, který by chtěl všechno jen pro sebe. Naštěstí 

máme i jiná zájmena přivlastňovací. Něco je moje a něco zas tvoje, něco máme 

oba dohromady, je to tedy naše. Naši kamarádi zase mají své věci, je to jejich 

majetek. 

 

Co potřebujeme ve škole: 

rod mužský rod ženský rod střední 
můj stůl 
tvůj stůl 
jeho stůl 
její stůl 
jeho stůl 
náš stůl 
váš stůl 
jejich stůl 

moje (má) kniha 
tvoje (tvá) kniha 
jeho kniha 
její kniha 
jeho kniha 
naše kniha 
vaše kniha 
jejich kniha 
 

moje (mé) pero 
tvoje (tvé) pero 
jeho pero 
její pero 
jeho pero 
naše pero 
vaše pero 
jejich pero 

 

Vidíš, že přivlastňovací zájmena se mění podle toho, s jakým podstatným jménem 

se pojí. Jsou to tedy zájmena rodová, protože rozlišují mluvnický rod. 

 

 

 

Moje, moje, 
moje. 
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A teď dávej dobrý pozor. 

já → můj stůl 

ty → tvůj stůl 

on → jeho stůl 

ona → její stůl 

ono → jeho stůl 

my → náš stůl 

vy →  váš stůl 

oni, ony, ona → jejich stůl 

Zájmena jeho a jejich  nemění svůj tvar, zůstávají ve všech pádech stejná. 

 

Pozor! Nepleť si: Vidím j i (nějakou dívku). x Vidím její  tužku. 

Obojí začíná na stejné písmeno. Podobně: Zeptám se j ich (svých přátel). x Vidím 

jejich rodiče. Někdy dvě písmenka rozhodují o významu. 

 

Zájmena přivlastňovací jsou velkou skupinou, proto není ani tak důležité, abychom 

je  uměli přesně vyskloňovat, ale abychom je uměli používat. Proto se dovíš zase 

jeden dobrý tip, jak je zvládnout. 

 

1. Najdi v textu všechna přivlastňovací zájmena: 

Viděl jsem včera tvoje rodiče. S mým bratrem je vždy legrace. Jejich problémy 

jsou i našimi problémy. Vyšel jsem si večer na procházku se svým psem. 

Neodpověděl na moji otázku. Jak je jí? Jeho odchod mě zaskočil. V mojí 

přítomnosti se vždy choval slušně. 
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2. Doplň vhodná zájmena (všechno je mé):     

 

Polož to na                                         stůl. 

                                                           kočka se zaběhla. 

Je to                                                    soused 

Červená je                                          oblíbená barva. 

 

3. Vypočítej příklady a písmeno napiš vždy ke správnému výsledku: 

3 4 5 6 7 

     

 

12 : 4 = J      42 : 6 = CH 

32 : 8 = E     64 : 8 = I         35 : 7 = J 

 

4. Čí je to? Doplň vhodné zájmeno: 

Maminčina taška - Taška je _______. 

Míč Franty a Pepy - Míč je _______. 

Pokoj bratra - Pokoj je _______. 

Kočičí hračka - Hračka je _______. 

 

5. Krátké, nebo dlouhé i? Zájmena náš a váš se skloňují stejně. Důležité je 

poznat, zda se uvnitř píše krátké i, nebo dlouhé í. Vidím naši učitelku - naší 

učitelku? Podívej se, jak v závorkách používáme zájmeno ten: 

S naš_m strýčkem (tím), bez naš_ch hochů (těch), k naš_m učitelům (těm), 

s vaš_mi kabáty (těmi), bez naš_ školy (té), s naš_m polem (tím), o vaš_ch městech 

(těch), bez naš_ pomoci (té), s vaš_ zahradou (tou). 

 

   

    

   

    

59



ZÁJMENA                                                                               C4  

 

1) Tvar zájmena ten obsahuje krátkou samohlásku nebo ě → píšeme krátké i 

Př: k (těm) našim pastelkám 

2) Tvar zájmena ten obsahuje dlouhou souhlásku nebo -ou- → píšeme dlouhé í 

Př: s (tím) vaším stromem 
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Zájmena tázací a vztažná 
 

Kdo mi vzal moji tužku? 

Nepřišlo se na to, kdo to udělal. 

  

Slovo kdo vypadá v obou větách zdánlivě stejně. Jenže jednou stojí na začátku 

věty, která je otázkou. Je to zájmeno tázací. Podruhé se s ním setkáme za čárkou, 

kde spojuje dvě věty. Jedná se o zájmeno vztažné, protože mezi oběma větami je 

nějaký vztah. 

 

Zájmena tázací a vztažná vypadají vlastně téměř stejně. Patří sem tato zájmena: 

Kdo, co, který, jaký, čí a mezi vztažná ještě navíc i zájmeno jenž, to se ale dnes 

už moc nepoužívá. 

 

Podívejme se na rozdílné použití zájmen tázacích a vztažných. 

 

tázací vztažná 
Kdo mi vzal tužku? Nepřišlo se na to, kdo mi vzal 

tužku. 
Co se stalo? Nevěděl, co se stalo. 
Který dopravní prostředek je 
nejpohodlnější? 

Hádali se spolu, který dopravní 
prostředek je nejpohodlnější. 

Jaké šaty si mám obléct? Ptala se, jaké šaty si má obléct. 
Čí je tahle šála? Ptal se, čí je tato šála. 
 Chlapec, jenž se opozdil, nestihl 

celý test. 
 

→ Z uvedených vět je jasné, že zájmeno tázací najdeme jen a pouze v tázací větě 

(je ukončena otazníkem), zatímco vztažné se nachází vždy po čárce. Jsou mezi 

nimi zájmena rodová (který, jaký) i bezrodá (kdo, co, čí). 
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1. Spoj věty vhodnými vztažnými zájmeny. Vybírej z nabídky v rámečku podle 

rodu a čísla: 

který, který, které 

kteří, které, která 

 

Př: Obdivovali jsme její nové šaty. Koupila si je včera. → Obdivovali jsme její 

nové šaty, které si koupila včera. 

Šli jsme se podívat na rozvrhy hodin. Vždy visely u sborovny. 

Musel sekat celý víkend zahradu. Koupil si ji nedávno. 

U ředitelny se shromáždila skupina žáků. Pojedou na podzim do Německa. 

 

2. Zkus se zamyslet, které ze tří uvedených zájmen vztažných ti připadá 

zastaralé, které běžné a které hovorové (nepoužil bys ho v psaném projevu): 

Rychlík, který  zastavil ve stanici, byl plný lidí. 

Rychlík, co zastavil ve stanici, byl plný lidí. 

Rychlík, jenž zastavil ve stanici, byl plný lidí. 

 

3. K uvedeným odpovědím zkus vymyslet otázku s pomocí tázacího zájmena: 

__________________? Byl to Karel. 

__________________? Vezmi si ty černé boty, lépe se hodí k šatům. 

__________________? Je březen. 

__________________? To je mé nové auto. 
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4. Už víme, že zájmeno vztažné najdeme vždy po čárce. Rozlišuj 

v následujících větách zájmena vztažná a tázací: 

Kdo mě to volá? 

Maminka se ptala, kdo jí pomůže s nákupem. 

Jací jsou Pavlovi rodiče? 

Nevěděl, co si vzít s sebou. 
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Zájmena neurčitá a záporná 
 

                                             Něco je uvnitř? 

 

 

Něco je uvnitř.                                        →                       Nic tam není.            

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

Nevíme s jistotou, co je uvnitř balíčku. Proto jsme použili neurčité zájmeno něco.  

Najednou ale balíček zcela zmizel, nezůstalo po něm vůbec nic. 

Pozoruj následující věty: 

Někdo přišel do třídy. - Znamená to, že nevíme přesně, o koho se jedná. 

Nepřišel nikdo. - Vše jsme popřeli, žádný člověk se neobjevil. 

 

→ Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost co do počtu věcí, jmen, osob atd. 

→ Zájmena záporná popírají smysl. 

 

Zájmena neurčitá se tvoří různými způsoby: 

někdo, něco, nějaký, některý, něčí 
kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi 
kdokoli, cokoli, jakýkoli, kterýkoli 
leckdo 
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Vždy je základem tázací zájmeno a k němu se připojují další části. 

Se zájmeny zápornými je to jednodušší. Opět jsou základem zájmena tázací a před 

ně se připojí ni-. 

Nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 

 

Od tázacího zájmena který  nemůžeme vytvořit zájmeno záporné. 

Ještě si zapamatuj, že zájmeno nikdo je v běžné řeči nahrazováno zájmenem 

žádný. 

 

1. Rozlišuj zájmena neurčitá a záporná: 

NIC            NĚKDO             COSI                NIJAKÝ                   KAŽDÝ 

          KDEKDO         NIKDO            ŽÁDNÝ                 LEDACO 

 

2. Zkus pomocí uvedených prvků tvořit zájmena neurčitá od zájmen tázacích: 

Př: - si → kdosi 

málo - 

ně - 

všeli - 

kde - 

 

3. Popři smysl následujících vět: 

Někdo tam byl. Něco jsme viděli. Nějaký člověk u vás zvonil. Něčí ta taška přece 

musí být! Kdosi náhle vrazil do kabinetu. 
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4. Někomu je: 

a) příslovce  

b) zájmeno tázací, jednotné číslo, 3. pád 

c) zájmeno neurčité, jednotné číslo, 3. pád 

 

5. Doplň vhodná neurčitá zájmena: 

Ptali se po tobě _______ lidé. S _______ si poradím, ale s tímhle si nevím rady. 

Nesmíš _______ věřit. Došli jste k _______ výsledku? S _______ lidmi se 

nedomluvíš. Rád si s tebou popovídám o _______. 

 

6. Přiřaď následující tvary neurčitých a záporných zájmen k jejich 1. pádu: 

NĚKDO 

NIC 

JAKÝSI 

KTERÁKOLI 

 

Kteroukoli, jakýchsi, ničeho, někomu, jakousi, kterékoli, někoho, ničemu, jakéhosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66



ČÍSLOVKY           C5 

 

Číslovky vyjadřují počet, pořadí 
 

Určité ����   určují přesný počet můžeme je napsat číslicí 

(dva, deset, třetí, dvoje) 

Neurčité ����   neurčují přesný počet, pouze přibližný 

    (mnoho, málo, několik, mnohonásobný…) 

 

Druhy číslovek 
 

1. Základní ����   Ptáme se na ně otázkou KOLIK? 

    Příklad: dvacet, sto, moc, sedmnáct… 

    (Bylo tam dvacet lidí. Mluvili o dvou dětech.) 

 

2. Řadové ����  Ptáme se otázkou KOLIKÁTÝ?  

    Příklad: druhý, osmnáctý, mnohý, několikátý, třetí.. 

    (V soutěží skončil druhý. Bydlí v třetím poschodí.) 

 

3. Druhové ����  Ptáme se otázkou KOLIKERÝ?, KOLIKERY? 

    dvoje, patery, několikery, trojí, jedny.. 

    (Vlastní dvoje housle. Má několikery boty.) 

 

4. Násobné ����   Ptáme se otázkou KOLIKRÁT?, KOLIKANÁSOBNÝ? 

    dvakrát, mnohonásobný, stokrát, jednou…    

    (Byl dvakrát po škole. Je mnohonásobným vítězem.) 

 

JEDNA BÁBA 
 

Jedna bába zlá,  
tři děti prý má.  
První chodí do školy,  
píše často úkoly,  
druhé šije bačkory,  

                    za den čtvery, patery, 

 
 

třetí sedí na kamínkách,  
housličky má na ramínkách,  
pořád jenom hrá a hrá,  
třikrát písničku vždy stejnou  
a pak znovu ještě jednou.
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Pravopis číslovek 
 

Číslovky určité –  (vyjadřují přesný počet)  můžeme také vyjádřit číslicí   
 

 

 

 

 

Pokud napíšeme číslovku číslicí, rozhodujeme se, jestli za ní napíšeme tečku. 

 

Tečku píšeme za číslovkou řadovou, to znamená, když se na ni ptáme 
otázkou KOLIKÁTÝ?  
 

Například:  
 

Vlak přijel na 2. nástupiště (kolikáté nástupiště?  -  napíšeme tečku) 

Bydlím ve 3. poschodí.   (v kolikátém poschodí?  -   napíšeme 

tečku) 

Narodil jsem se 15. dubna.  (kolikátého dubna? – napíšeme tečku) 

 

Tečku nepíšeme za ostatními číslovkami: 
 

Například: 
 

 Včera jsem dostal 5 korun. (kolik korun? – tečku nepíšeme) 

 Vyučování začíná v 8 hodin. (v kolik hodin? – tečku nepíšeme) 

 Za rok mi bude 11 let.  (kolik let? – tečku nepíšeme) 

 

Koupil jsem si pět knih.           
 
X           

 
Koupil jsem si  5  knih. 
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Procvičování – druhy číslovek 
 

1. Doplň do vět libovolnou číslovku:   

Př.: Máme doma ___________ kočky. Máme doma (kolik?)   dvě   kočky. 

Babička mi dala (kolik?)__________________ jablka.  

Doběhl do cíle jako (kolikátý?) _____________ .  

Bydlím v (kolikátém?)_____________ poschodí.    

Cirkus u nás byl už (kolikrát?)_______________ . 

Táta vlastní (kolikery?)___________ housle.  

Stal se (kolikátým?)_________________ prezidentem USA.              

Mám (kolik?)___________zimní kabáty a  (kolikery?)___________zimní boty.  

Kamarádím s (s kolika?)_____________ děvčaty. 
 

2. Z každé věty vypiš číslovky: (slova, která vyjadřují počet) 

Př.: Koupila jsem si tři obrázky a několik pohlednic.    tři, několik    

Na třetím nástupišti zastavily dva vlaky do Brna a do Prahy. 

____________________ 

Na jeho první koncert přišlo mnoho lidí. 

____________________________________ 

Na lavici ležely patery nůžky a deset tužek. 

_________________________________ 

Dnes jsem vypil málo mléka, ale snědl jsem čtyři jablka. 

_______________________ 

Narodil jsem se třicátého února v osm hodin. 

________________________________ 

 

3. Rozhodni, jestli je podtržená číslovka určitá nebo neurčitá: 

Př.: Na nebi svítilo tisíc hvězd. (přesný počet) – určitá 

Mám několik přátel.____________ Viděl jsem ji s třemi dívkami. 

____________ . Snědl jsem dnes málo masa. _____________ O prázdninách 
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budu mít osm týdnů volna. ___________  Už dvakrát jsem ti říkal, abys to 

nejedl. ___________   Mnohý člověk by tomu nevěřil. ____________ Přinesl 

jsem čtvery lyže. ____________ Už po několikáté jsem dostal 

jedničku.____________ Mám jednu sestru. ____________ 

 

4. Urči, ke kterému druhu patří číslovky: (nejdříve se zeptej otázkou) 

Př.: Sedm – kolik?  – základní, desátý – kolikátý?  - řadová 

třináct ______________   sedmý __________  devětkrát 

_____________ 

tisíc _______________  pětkrát __________ několik 

_______________ 

sedmnáct ____________   první ___________ dvoje 

________________ 

trojnásobný __________  stý _____________ oba 

__________________ 

málo ________________ trojí ____________ mnoho 

_______________ 

  

5. Zeptej se otázkou na podtržené číslovky a urči druh: 

Př.: Dostal jsem první dárek.- řadová (kolikátý?) 

Petr se přihlásil jako pátý. _______________  

Už deset _______________ dní jsme ho neviděli.  

V diktátu máš několik _______________ chyb.  

Na včerejším večírku jsem několikrát _______________ potkal svou sestru.  

Petr je už čtyřnásobný _______________ otec.  

Na pozemku dnes bude pracovat dvacet pět _______________ žáků a za týden 

se prací zúčastní také žáci osmé _______________ třídy.  

Na tábor si vezmu troje _____________ boty a několikery _____________ 

ponožky.  
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Na jedenácté _______________ stránce máme obrázek od Mikoláše Alše.  

Za čtrnáct _______________ dní se bude konat dvacátý _______________ 

ročník soutěže v cyklistice. 

 

 

 
6. Vyhledej v básničce všechny číslovky a urči druh: 
 

  
1.  Podtrhni čarou ty číslovky, které můžeme napsat číslicí: 

a)  pět, několik, dvanáct, málo, deset, mnoho, moc, jedna, sto, milion 

b)  druhý, několikrát, troje, padesát, několikerý, třikrát, dvanáctá 

 
 
2.  Zkus se na číslovku ve větě zeptat a doplň, jestli se ptáme otázkou  

     KOLIK nebo KOLIKÁTÝ: 

Př.:  Přinesl jsem babičce pět jablek. (kolik?)  

Skončil jsme v soutěži jako druhý. (kolikátý?) 

 

U počítače budou pracovat jen čtyři žáci. _______________  

Na třetí pokus se mu to povedlo.______________  

Na zítřejší oslavu narozenin přijde deset  kamarádů.______________  

V osm hodin přijdu za tebou na náměstí. _____________  

Tohle je můj pátý pokus o řidičský průkaz.______________ 

Do třídy se mnou chodí dvacet spolužáků. _______________ 

V atletické olympiádě skončil jako osmý. _______________ 

 

3. Podle otázky, kterou se zeptáš na číslovku, zkus rozhodnout, kde bude 

tečka a kde nebude: 

Př.: Mám doma 2 sestry. (kolik  sester? Neptáme se otázkou kolikátý, nepíšeme 

tečku) 
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Dnes mám 15. narozeniny. (kolikáté narozeniny? Ptáme se kolikátý, píšeme 

tečku) 

Narodil jsem se 30   dubna. V roce 1620    byla bitva na Bílé hoře. Koupil jsem 

si 2   rakety na tenis a 4   nová trička. V 9   patře bydlí moje spolužačka Míša. 

Mají otevřeno jen do 17   hodin. Naši tenisté  vyhráli už 3   turnaj za sebou. 

Autobus ti odjíždí za 20   minut. Na 5   nástupišti zastavil vlak do Prahy. Václav 

II   byl z rodu Přemyslovců. Sobota je 6   den v pořadí. Má horečku 37   

stupňů.V 1   části večera jsme viděli zpívat Madonnu. Doma chováme 6   psů. 
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Dostala jsem dopis,     Mařenka a Jeníček, 

víte, kdo mi psal?      mlsají perníček, 

Zkuste chvíli hádat.     vodník zas hrníček 

Všech pohádek král.     ve vodní říši 

Čaroděj čaruje, čert s Káčou putuje   hlídá před korýši. 

na zádech do pekla.      Co děláš, skřítku? 

Klubko se kutálí,      Hledáš zlatou nitku? 

Sněhurka otálí,      Květuška v zahrádce 

má si vzít nebo ne       běhá jen naboso. 

červená jablíčka?      Kdo vládne pohádce? 

Pejsek a kočička      No přece sloveso! 

vyperou kožíšky,      Divíte se, děti? 

přichází Popelka       Je to fakt. 

třpytí se oříšky.      Vyškrtejte všechna 

        a přečtěte jen tak. 

Slovesa vyjadřují děj, to může být            

a) činnost (malovat, psát)                          

b) stav (stát, být)                                    

c) změna stavu (dotáhnout, vstát) 

- časují se = mění svůj tvar 

- určujeme u nich osobu, číslo, způsob, čas 

Určování osoby a čísla je vysvětleno již dříve, zopakuj si toto učivo. 

Některá slovesa mají u sebe ještě zvratné zájmeno si nebo se (bát se, dívat se, 

učit se, představit si, zapamatuj si …). Tvoří spolu jeden celek (ale píší se 

zvlášť). Nazýváme je zvratná slovesa. 

 

Slovesné tvary, které jsou vyjádřeny jedním slovem (píše, maluje, roste, 

kvete…), a tvary se zvratnými zájmeny se, si (mýlí se, snažit se, chlubit se…) 

se nazývají slovesné tvary jednoduché. 
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Slovesné tvary vyjádřené více slovy (hráli jsme si, chtěl bych spát, nebudeš 

zpívat, budu se smát…) se nazývají složené. 

 

Slovesné tvary jsou určité (vyjadřují osobu) nebo neurčité (nevyjadřují osobu, 

číslo, čas, bývají zakončeny na –t), kterým říkáme infinitiv (neurčitek). 

 

Slovesné způsoby máme tři 

1. oznamovací: někomu pouze oznamuji nějakou činnost, stav nebo změnu 

stavu v přítomnosti, minulosti nebo budoucnosti 

- Dnes ti řeknu novinu. Krájel jsem si chleba. Budu se dívat na televizi. 

 

2. rozkazovací: přikazuji, zakazuji, nařizuji  nějakou činnost 

- Piš! Zavři okno! Přijďte dnes odpoledne na hřiště.  

 

3. podmiňovací: vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit, obsahuje tvary 

bych, bys, by, bychom, byste, by. Může se objevit i tvar abych, kdybych … 

- Řekl bych mu o pomoc. Půjčil bys mi tužku? 

 

Při tvoření slovesných tvarů je důležité sloveso být. 

Tvary slovesa být:  

v čase přítomném 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já jsem 1. my jsme 
2. ty jsi 2. vy jste 
3. on, ona, ono je 3. oni, ony, ona jsou 
 

v čase budoucím 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já budu 1. my budeme 
2. ty budeš 2. vy budete 
3. on, ona, ono bude 3. oni, ony, ona budou 
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v čase minulém 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já jsem byl/byla 1. my jsme byli 
2. ty jsi byl 2. vy jste byli 
3. on, ona, ono byl, byla, bylo 3. oni, ony, ona byli, byly, byla 
 

Teprve nyní můžeš tvořit jednotlivé způsoby. 

 

Oznamovací způsob 

Čas minulý 
Již víš, že něco oznamuje a je vyjádřen ve třech časech. Oznamovací způsob 

v čase minulém oznamuje, co se dělo v minulosti, co už bylo. 

Hrál jsem fotbal. Četl jsi nový časopis? Malovali obrázky na hedvábí. Včerejší 

fotbalové střetnutí jsme vyhráli, dnešní ale prohráváme 3 : 2. 

 

Prohlédni si tabulku, slovesné tvary jsou zakončeny na –l, -la, -lo, -li, -ly, -la. 

Tomuto zakončení říkáme příčestí minulé. Dále si pomáháme tvary slovesa být 

jsem, jsi, jsme, jste. 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já jsem psal 1. my jsme psali  
2. ty jsi psal/psala 2. vy jste psali  
3. on, ona, ono psal, psala, psalo 3. oni, ony, ona psali , psaly, psala 
 

Při psaní i/y v koncovkách příčestí minulého se řídíme pravidlem o shodě 

přísudku s podmětem. Toto učivo bude podrobněji probráno později. 

 

Nyní několik cvičení, abys minulý čas poznal a uměl tvořit.  

 

1. Vyhledej slovesa v minulém čase a podtrhni je vlnovkou: 

Na nákupy jezdíme do Mladé Boleslavi. Vlak dojel do Brna včas. Bára stojí  

u stolu a čeká na kamarádku. Zmije se vyznačuje tmavou klikatou čarou, která 

se táhne od hlavy až k ocasu. Loni jsme prochodili mnoho českých měst. Pavel 

volal na své kamarády. Zapomněla jsem doma knížku. Noviny leží na stole  
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a tatínek je hledal. Nemusíš se zlobit, já ti opravdu nelhala. Při hodinách tělesné 

výchovy procvičujeme svaly rukou i nohou. Posilovali jsme i břišní svaly. Mezi 

přáteli jsou hezké vztahy. Rychlík Brněnský drak odjíždí z prvního nástupiště. 

 

2. Doplň tabulku: 

číslo 
jednotné 

číslo 
množné 

číslo 
jednotné 

číslo 
množné 

číslo 
jednotné 

číslo 
množné 

hledala 
jsem 

  věřili jsme   

      
    rozsvítil  
 

3. Doplň správné tvary sloves: 

U jezera 

Prudký déšť, který (řádit) ______________ celou noc, se k ránu konečně 

(uklidnit) ______________. Snad (bát se)_______________ slunečních 

paprsků. (Stát – já) __________u okna a (nevěřit – já) __________svým očím. 

Během několika okamžiků (změnit se) ____________ obloha. Když slunce 

(vycházet) ______________, (stát) ____________ už Petr na břehu jezera. 

Právě (chystat se – on)______________, že skočí do vody, když se s obrovským 

rámusem (rozletět) ______________ dveře srubu a z nich (vyřítit se) 

______________________ dvě rozcuchané postavy. Každá (snažit se) 

__________________, aby doběhla co nejrychleji k přístavišti. Než však chlapci 

(doběhnout) ________________ k můstku, (nasednout) _____________ Petr do 

kajaku a rychle (vzdalovat se) __________________ od břehu. Chlapci (ponořit 

se) _____________________ s výskáním do hlubin jezera, kterému ( říkat se) 

_________________ Modravé. (Být) __________ fajn, že jim Petrův otec 

(dovolit) ________________, aby celé prázdniny (prožít – oni) 

_____________________ ve srubu u jezera. 
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Čas přítomný 

Oznamovací způsob v čase přítomném oznamuje, co se děje nyní, právě teď. 

Vyprávím příběh. Jirka jí zmrzlinu. Píšeš dopis. Učíme se slovesa. 

Zakončení sloves v čase přítomném je trojí, proto tři tabulky. Podívej se dobře 

na osobní koncovky. Některá slovesa nemohou vyjádřit svým tvarem právě 

probíhající děj a vyjadřují pouze čas budoucí (přečtu si, ustrojím, zazpívám …). 

 

V první tabulce jsou osobní koncovky -ím, -íš, -í, -íme, -íte, -ejí/-í. 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já musím 1. my musíme 
2. ty musíš 2. vy musíte 
3. on, ona, ono musí 3. oni, ony, ona musejí/ musí 
 

Další příklad: spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí 

Nyní zkus sám tvořit správné  tvary.         

 

1. Utvoř si do sešitu tabulku a doplň do ní tvary slovesa prosit. 

 

2. Doplň správné osobní koncovky sloves v přítomném čase: 

Velmi ráda nos_  modrý svetr. Ty mysl_  , že je sestra doma? Alim tvrdě sp_ . 

Sargis se chlub_  novým míčem. Hasan se mýl_ . Přátelé si stav_ nový dům. Vy 

se zbytečně tráp___ . V tomhle bytě bydl_  pan Novák. Kluci se na sebe zlob_ . 

My ti chleba ukroj___ . Nara nezkaz_  žádnou legraci. 

 

3. Urči u uvedených sloves osoby: 

vozíte -   chodí -   myslím - 

nespíš -   skočíme -   vaří -    

nezvoním -   voníš -   trpíte -      

vozí -    zvítězíte -    držíme -    
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V této tabulce jsou osobní koncovky -ám, -áš, -á, -áme, -áte, -ají. 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já dělám 1. my děláme 
2. ty děláš 2. vy děláte 
3. on, ona, ono dělá 3. oni, ony, ona dělají 
 

Další příklad: mám, máš, má, máme, máte, mají 

1. Vyčasuj ve všech osobách slovesa:         

usmívat se, přijímat, ptát se, obědvat 

2. Seřaď slovesné tvary správně za sebou: 

běháte, běháš, běhají, běhám, běhá, běháme: ____________________________ 

__________________________________ 

dívají se, dívá se, dívám se, díváme se, díváte se, díváš se: _________________ 

________________________________________________________________ 

3. Pohraj si se slovesem. Pokračuj ve tvoření vět, ve kterých se objeví 

sloveso vstávat postupně ve všech osobách: 

Já tak nerada vstáv__. Ty určitě vstáv__  bez problémů. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

V poslední tabulce přehledu časování slovesa v přítomném čase si 

povšimni posledního typu osobních koncovek -u, -eš, -e, -eme, -ete, -ou. 

 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já čtu 1. my čteme 
2. ty čteš 2. vy čtete 
3. on, ona, ono čte 3. oni, ona, ona čtou 
 

Další příklad: píšu/píši, píšeš, píše, píšeme, píšete, píšou/píší 
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1. Dokážeš doplnit tabulku?                  

číslo 
jednotné 

číslo 
množné 

číslo 
jednotné 

číslo 
množné 

číslo 
jednotné  

číslo 
množné 

      
lezeš     můžete 
  nejde    
 

2. Doplň správné zakončení slovesných tvarů: 

Kateřino, kam jd_? Ve mlýně se mel_ obilí. O víkendech navštěvuj_   (my) naše 

přátele. Každé ráno si čist__  (já) zuby a češ_  si vlasy. Počk_  (my), až se 

tatínek a maminka oblékn_ . Jak často plav_   (ty) v bazénu? Můž_  (vy) zavolat 

Arevikovi?  

 

3. Vyber správná slovesa  do vět: 

čteme, pláčeš, sleze, spravujete, radujeme se, houpou se, kupuješ, zakopne, 

nevezmu 

Proč _______________ tolik housek? Rádi _____________ knížku Dva roky 

prázdnin. _______________  z nového počítače. Proč  _____________, něco tě 

bolí? Koukám na vás, jak _______________ staré auto. Igor a Armen ___ už 

zase ________________ na židli. Raději si tenhle batoh s sebou ____________.  

Kdo rychleji ____________  ze stromu? Babička každou chvíli 

__________________  na  rozbitém chodníku. 

 

Čas budoucí 

Oznamovací způsob v čase budoucím oznamuje, co se teprve stane.  

Budoucí čas tvoříme tvary složenými  (budeš pracovat, budeme jíst, bude 

malovat …), které se skládají z pomocného slovesa být (budu, budeš, bude, 

budeme, budete, budou) a z infinitivu – neurčitku (prát, házet, jezdit, stavět …). 
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Některá slovesa vyjadřují budoucí čas jednoduchými tvary přítomného času ( 

namaluji, zahrajeme, upadneš, napíšete, zopakuje …). Pomáhají se 

předponami. 

 

Přehled slovesných tvarů času budoucího slovesa spát 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já budu spát 1. my budeme spát 
2. ty budeš spát 2. vy budete spát 
3. on, ona, ono bude spát 3. oni, ony, ona budou spát 
 

Přehled slovesných tvarů času budoucího zvratných sloves (mají u sebe zvratné 

zájmeno se, si) 

osoba číslo jednotné  osoba číslo množné 
1. já budu se smát 1. my budeme se smát 
2. ty budeš se smát 2. vy budete se smát 
3. on, ona, ono bude se smát 3. oni, ony, ona budou se smát 
 

Budoucí čas sloves vyjádřený jednoduchými slovesnými tvary 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já zaspím 1. my zaspíme 
2. ty zaspíš 2. vy zaspíte 
3. on, ona, ono zaspí 3. oni, ony, ona zaspí 
 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já přečtu 1. my přečteme 
2. ty přečteš 2. vy přečtete 
3. on, ona, ono přečte 3. oni, ony, ona přečtou 
 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já zamávám 1. my zamáváme 
2. ty zamáváš 2. vy zamáváte 
3. on, ona, ono zamává 3. oni, ony, ona zamávají 
 

Zdá se ti to složité? Ale není, zkusíš si to na cvičení.   
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1. Doplň tabulku slovesných tvarů v čase budoucím: 

budu žít      
  budeš stát    
    vystoupí  
 

2. Z uvedených sloves vytvoř jejich budoucí čas ve všech osobách: 

nést:_____________________________________________________________ 

trhat:____________________________________________________________ 

praskat:__________________________________________________________ 

mýt:_____________________________________________________________ 

mít:_____________________________________________________________ 

zaspat:___________________________________________________________

přenést:__________________________________________________________ 

uložit:___________________________________________________________ 

 

3. Doplň vhodné slovesné tvary budoucího času: 

nabídka: vymyslím, budeš opravovat, se budou dívat, vytvoříte, naučíte se, bude 

se stmívat, budu parkovat, zavoní, přineseš, budete, uvařím 

Kde _________________ zítra odpoledne? Slunce už zapadá, 

_________________________ . Neboj, já něco ________________. Když se 

soustředíte, _________________________ probíranou látku rychleji. 

___________________________ na parkovišti před Hypernovou. Už 

_________________________________  ten rozbitý stůl? Odpoledne 

_________________ nákup a já __________________ dobrou večeři. Mám 

radost, když v bytě květiny ______________________. Paul a Gina 

___________________________v televizi na nový český film. Kdy už 

______________________ výzdobu školy?  
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4. Na stránku v sešitě si vytvoř tři sloupce, které nadepíšeš: čas minulý, 

přítomný, budoucí. Do těchto sloupců zařazuj uvedená slovesa: 

zlomil, budeš pomáhat, radíš, napomíná, budete dělat, myje, budou sypat, radili 

jste, nedostala, budu jezdit, potkal jsem, malovali, budou parkovat, nesu, šli 

jsme, zapomněla jsem, budete fandit, smáli jsme se, byli jste, jezdím, 

onemocněl, vypůjčili jsme si, budeme šlapat, řítí se, prosím, stáli jste, napíše 

 

Rozkazovací způsob 

Sloveso v rozkazovacím způsobu vyjadřuje děj, který se má/musí nebo 

nemá/nemusí uskutečnit. Vyjadřuje tedy rozkaz, zákaz, výzvu, výstrahu, přání. 

Neurčujeme u nich čas. 

Tvary rozkazovacího způsobu tvoříme jen pro tři osoby. 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já - 1. my malujme 
2. ty maluj 2. vy malujte 
3. on, ona, ono - 3. oni, ony, ona - 
Z tabulky vidíš, že rozkazovací tvary jsou v 2. os. čísla jednotného, v 1. a 2. 

osobě čísla množného. 

Další příklad: čti, čtěme, čtěte    nekuř, nekuřme, nekuřte 

    vstávej, vstávejme, vstávejte   

Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří trojími koncovkami : 

a)  

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
  1. my - me 
2. ty - 2. vy - te 
    
Příklad: piš, pišme, pište 

b) 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
  1. my -ěme/-eme 
2. ty -i 2. vy -ěte/-ete 
    
Příklad: jdi, jděme, jděte 

    natři, natřeme, natřete 
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c) 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
  1. my -ejme 
2. ty -ej 2. vy -ejte 
    
 

Příklad: házej, házejme, házejte 

1. Přečti si hlasitě a pečlivě vyslovuj:               

předplaťte si noviny, rozsviť světlo, nezklamme důvěru, povzbuďte své 

družstvo, zkus si to, neztraťte peníze, přijmi mou omluvu, nejez tolik, nepij 

studenou vodu, vezmi mě s sebou, sedni si dozadu 

 

2. Slovesa v rozkazovacím způsobu podtrhni vlnovkou a do závorky napiš 

osobu a číslo: 

Do školy choďte (os._ , č. _ ) včas. Vstaň (o. _ , č._ ) a zacvič si (o. _ , č. _ )! 

Zazpívejme si (o. _ , č. _ ) všichni novou písničku. Sledujte (o. _ , č. _ ) výklad 

učitele. Přines (o. _ , č. _ ) mi kabát, prosím. Nevyklánějte se (o. _ , č. _ ) 

z oken! Připrav si (o. _ , č. _ ) věci do školy. Přecházejme (o. _ , č. _ ) na 

zelenou, na červenou stůjme (o. _ , č. _ )! Pospěš si (o. _ , č. _ )! Nepředbíhej (o. 

_ , č. _ ) mě! 

 

3. Ze sloves v závorkách utvoř všechny tvary rozkazovacího způsobu: 

(Přinést) šachy. (Vyrýt) starý keř rybízu. (Zaplatit si) na výlet do Prahy. 

(Navštívit) zajímavou výstavu v Brně. (Přenést si) tác k druhému stolu. (Bránit 

se)! (Mlčet), ať je dobře rozumět. (Zastavit se) na chvilku. (Napsat) odpověď na 

inzerát. (Najít) správný klíč. 

 

4.  Slova v závorce napiš v rozkazovacím způsobu: 

Zolko, (nezkazit) zábavu! (Nalít) mi prosím ještě čaj. (Upravit se) pečlivě, 

vypadáte nedbale! (Umýt si) ruce, sahali jsme na různé houby. Marku, (slézt) 
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z toho stromu! Igore, Jendo, Petře, (přinést) mi žákovskou knížku. Teto, 

(přivézt) k nám dědečka. Děti, (sníst si) zmrzlinu až po obědě.  

 

5.  Tvoř záporné tvary rozkazovacího způsobu: 

čti - _________________  zlomme - _____________   

pište - _______________  utíkej - _______________ 

dělejme - _____________  choďte - ______________ 

říkej - ________________  lezme - ________________ 

křičte - _______________  spravuj - _______________ 

 

Podmiňovací způsob 

Slovesa v podmiňovacím způsobu vyjadřují děj možný, podmíněný (splněním 

nějaké podmínky), zdvořilou žádost nebo přání. Rozlišujeme dvojí podmiňovací 

způsob přítomný a minulý, jeho tvary jsou vždy složené.  

 

Složený tvar podmiňovacího způsobu přítomného se skládá ze slov: 

bych (abych, kdybych) + příčestí minulé (= minulý čas slovesa)  

bys (abys, kdybys)+ příčestí minulé  

by (aby, kdyby) + příčestí minulé    

bychom (abychom, kdybychom)+ příčestí minulé 

byste (abyste, kdybyste) + příčestí minulé 

by (aby, kdyby) + příčestí minulé 

 

Tato slova mohou být použita i obráceně (příčestí minulé + bych…) 

 

Teď ti tuto poučku ukážeme na konkrétním slovesu, které opět pro přehlednost 

vložíme do tabulky. 
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Podmiňovací způsob přítomný 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já bych četl  1. my bychom četli  
2. ty bys četl  2. vy byste četli  
3. on, ona, ono by četl (četla,četlo)  3. oni, ony, ona by četli (četly,četla) 
 

V textu se mohou objevit i slovesa kdybych, abych: 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já kdybych viděl 1. my kdybychom viděli 
2. ty kdybys viděl 2. vy kdybyste viděli 
3. on, ona, ono kdyby viděl,-la,-lo 3. oni, ony, ona kdyby viděli,-ly,-la 
 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já abych našel 1. my abychom našli 
2. ty abys našel 2. vy abyste našli 
3. on, ona, ono aby našel,-la,-lo 3. oni, ony, ona aby našli,-ly,-la 
 

Pozor! Ve 2. osobě čísla jednotného u sloves se zvratným se, si (prohlížet si, 

vrátit se…) je –s připojeno k zájmenu.  

Raději si přečti několik příkladů, aby sis poučku zapamatoval. 

dal by sis, vrátil by ses, chtěl by sis, aby ses domluvil, kdyby sis půjčil 

 

1.Vyhledej v textu tvary podmiňovacího způsobu přítomného:   

Že by nás Irina zaslechla? Večer bych tam nešel. Kdyby už byla 

sobota! Počkali byste na nás na nádraží? Kde by ten klíč mohl být? A 

jak bys to zařídil? Řekl bych, že tahle úloha by nebyla těžká. Ne abys šel ven! 

Kdybys více šetřil, mohl by sis koupit mobil. Kdyby pršelo, zůstali bychom 

doma. Měli byste se vrátit brzy. Mohl bys jít blíž, abych tě lépe slyšela? Snad by 

ses nebál? Dostali bychom pouze jedno pozvání. 

 

2. Vyčasuj ve všech osobách podmiňovacího způsobu přítomného slovesa: 

domluvit se, uvařit si, zavřít, vzít, jít, napsat, napsat si 
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Podmiňovací způsob minulý          

Složený tvar podmiňovacího způsobu minulého se tvoří velmi jednoduše. 

K tvaru podmiňovacího způsobu přítomnému přidáš sloveso byl (-a, -o), 

byli (-y, -a).  

Podívej se na několik příkladů sloves v následujících tabulkách. 

 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já byl bych četl 1. my byli bychom četli  
2. ty byl bys četl 2. vy byli byste četli 
3. on, ona, ono byl (-a,-o)  

by četl (-a,-o) 
3. oni, ony, ona byli  (-y,-a) 

by četli (-y,-a) 
 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já kdybych byl šel 1. my kdybychom byli šli 
2. ty kdybys byl šel 2. vy kdybyste byli šli 
3. on, ona, ono kdyby byl  (-a,-o)  

četl (-y,-a) 
3. oni, 
ony, ona 

kdyby byli  (-y,-a)  
četli (-y, -a) 

 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já byl bych si přál 1. my byli bychom si přáli 
2. ty byl by sis přál 2. vy byli byste si přáli 
3. on, ona, ono byl (-a,-o)  

by si přál (-a,-o) 
3. oni,  
ony, ona 

byli (-y,-a) 
 by si přáli (-y,-a) 

 

osoba číslo jednotné osoba číslo množné 
1. já kdybych se byl učil 1. my kdybychom se byli 

učili 
2. ty kdyby ses byl učil 2. vy kdybyste se byli učili  
3. on, ona, ono kdyby se byl (-a,-o) 

učil (-a,-o) 
3. oni, ony, ona kdyby se byli (-y,-a) 

učili (-y,-a) 
 

Někdy se využívá i tvarů býval (-a,-o), bývali (-y,-a): býval bych přišel, bývali 

bychom přišli, býval by ses nesetkal, bývala by nás viděla, bývali byste dali 
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1. Vyčasuj ve všech osobách podmiňovacího způsobu minulého:    

koupit si, napsat, těšit se, seznámit se, bát se, čistit si 

 

2. Urči slovesnou osobu a číslo slov: 

nechodil bych - _________________  abyste měli - __________________ 

kdybych byl věděl - ______________ nařídil by sis - _________________ 

byli bychom si nařídili - ___________ doběhl bys - ___________________ 

bylo by doběhlo - _______________  kdybyste poslechli - ____________ 

abychom nevěděli - ______________  čistil by sis - __________________ 

byl by ses svezl - ________________  aby pomohl - __________________ 

 

3. Na stránku v sešitě si vytvoř dva sloupce a nadepiš je: podmiňovací 

způsob přítomný, podmiňovací způsob minulý. Zařaď dané slovesné tvary 

do správného sloupce: 

zlomil bych, byl by šel, radili bychom, oběhli byste, byli by počkali, vzdálil by 

ses, byl by ses prošel, byli bychom počkali, pomohla bys, nedostali by, poradil 

by sis, šlo by, byla bych počítala, byla by utekla, kdybyste uměli, abychom 

věřili, aby ses připravil, kdybyste byli poslouchali, aby se smál, kdybychom žili 

 

A teď si zopakuj všechny způsoby na následujících cvičeních. 

 

1. Vyhledej a podtrhni v textu slovesné tvary. Oznamovací způsob modře, 

rozkazovací způsob červeně a podmiňovací způsob černě: 

V sobotu časně zrána na mě zazvonili moji kamarádi David s Jakubem a lákali 

mě: ,,Pojď s námi na ryby.“ ,,Pánové,“ vytkl jsem jim, ,,kdybyste přišli o půl 

hodiny dřív, vzal by nás děda s sebou autem a teď už bychom seděli u rybníka 

Hrušováku!“  

David se zasmál: ,,Já vím, my bychom přišli dřív. Jenže jsme věděli, že bychom 

tě našli ještě v posteli!“ 
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,,Však by mě naši vzbudili,“ namítl jsem. 

Cestu k rybníku by od nás každé auto ujelo za pět minut. ,,Přidejte,“ pobízel nás 

Jakub, ,,jinak budou na všech nejlepších místech už sedět rybáři. A já bych  dnes 

rád chytil pořádného kapra!“ 

 

 2. Doplň tabulku slovesnými kategoriemi: 

 osoba číslo způsob čas 
vrčel by     
byl by kousl     
štěkáš     
budou hlídat     
nekřičme     
půjčil sis     
vracel by ses     
počkejte     
byli byste rádi     
říkali bychom     
budu pracovat     
počkejte     
píše     
namalujeme     
zapomněli     
 

3. Vytvoř požadovaný slovesný tvar od slovesa hovořit:  

osoba číslo způsob čas  
2. množné oznamovací minulý  
1. jednotné podmiňovací přítomný  
3. množné oznamovací budoucí  
2.  jednotné rozkazovací   
3. jednotné podmiňovací  minulý  
1. množné rozkazovací   
2.  množné oznamovací přítomný  
3. množné  podmiňovací minulý  
1. množné podmiňovací přítomný  
2. jednotné rozkazovací   
1.  jednotné oznamovací budoucí  
1. množné oznamovací minulý  
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Neohebné slovní druhy nemůžeme skloňovat ani časovat. 

Jsou to: PŘÍSLOVCE, PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE, CITOSLOVCE 

 

PŘÍSLOVCE (označujeme č. 6) 

Vyjadřuj í čas, místo, způsob, příčinu, míru - okolnosti dějů a předmětů. 

Například: 

JAK?  – dobře, špatně, rovně, šikmo, hezky, rychle, modře, barevně, zdravě, mladě, 

staře, chutně 

 

KAM?  – vpravo, vlevo, rovně, dolů, nahoru, někam, ven, dovnitř 

 

KDY?  – včera, dnes, zítra, pozdě, pak, brzy, včas, už, někdy 

 

KDE? – dole, vpředu, vzadu, doma, tady, vysoko, nízko, daleko, blízko, někde  

Například ve větě: Na návštěvu přijď včas. (včas); Červeně zbarvené květy ve váze 

postavil vysoko na knihovnu. (červeně, vysoko) 

 

Některá příslovce můžeme i stupňovat: 

rychle  rychleji nejrychleji  

hrubě  hruběji nejhruběji  

smutně smutněji nejsmutněji  

Pozor! 

dobře  lépe  nejlépe 

zle  hůře  nejhůře 
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1. Doplň příslovce: 

Kde je Eva?  __________ 

Kam jde Petr? __________ 

Kdy snídáš?  __________ 

 

2. Označ příslovce číslicí 6: 

                               6 
Například: Přišel včera. 

Tričko pevně převaž provázkem tam, kde chceš zachovat původní barvu. 

Nejsnadněji se vytváří kroužky. Potom tričko vlož opatrně do hrnce s teplou 

barvou na textil a zvolna míchej. Dnes jsi se naučil batikovat. 

Jedno z příslovcí je vystupňováno, které? _____________ 

 

3. Doplň do křížovky příslovce opačného  významu: 

Například: 

dobře – zle 

a – vlevo 

b – vzadu 

c – daleko 

d – nízko  

e – nahoře 

f – brzy /včas/ 

g – staře 

h – těžce 

ch – dovnitř 
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PŘEDLOŽKY (ozna čujeme č. 7) 

  

Pojí se vždy s jiným slovem, nejčastěji stojí před podstatným 

jménem, píší se ale zvlášť! 

 

Například:  v domě  u domu  za domem 

 

 

 

 

na stole  pod stolem  nad stolem 

 

se psem, s kočkou, do školy, nad zemí, vedle okna, 

k lesu, pro maminku, bez tašky, ze dveří, z lednice 

 

Pozor! 

Okolo domu vede cesta. - Zde je okolo předložka. 

Bratr chodil okolo. - Ptáme se kde? Zde je okolo příslovce. 

 

Vedle školy stojí kostel. - Zde je vedle předložka.  

Při střelbě jsem trefil vedle. - Zde je vedle příslovce.
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1. Popiš, co je na obrázku, používej předložky: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

2. Označ v textu předložky (číslicí 7): 

Z Opavy, z Opavy rychlík jede do Prahy. Žába leze 

do bezu, já tam za ní polezu. Železniční vlečka 

porazila křečka, skutálel se z náspu do polí. 

 

3. Napiš alespoň 5 měst, která mají v názvu 

předložku: 

Například: Zastávka  u  Brna 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Urči, kde se jedná o předložku, slova napiš: 

(na) papíře ______________  (u) myvadlo ______________ 

(po) zdi ______________  (po) zdě ______________ 

(za) tebou ______________  (do) školy ______________ 

(při) pravit ______________  (u) židle ______________ 
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SPOJKY (označujeme č. 8) 

Spojují slova nebo celé věty. 

1. Spojky souřadící  

(souřadné = věty, větné členy na sobě nejsou závislé) 

například: Do těsta se přidá vejce a špetka soli. Půjdu s tebou, 

nebo zůstanu doma. Nejenže se mračí, ale i začíná pršet. 
 

a, i, ale, nebo, anebo, avšak, neboť, nýbrž, buď - anebo, nejen - ale, sice - ale 

 

2. Spojky podřadící (vyjadřují závislost na hlavní větě, řídícím členu) 

například: Půjdu, když to neprozradíš. Jakmile se setmí, spustím žaluzie. Byl 

pochválený, protože úkol splnil. 

 

když, jakmile, protože, že, aby, kdyby, ač, třebaže 

 

Psaní čárky před spojkou 

Před spojkami píšeme čárku. Čárkou se neoddělují pouze spojky:  

A, I, ANI, NEBO, a to v případě, že jde o poměr slučovací (můžeme je nahradit 

spojkou a bez ztráty významu) 

například: Nejedl ani nepil. (Nejedl a nepil.) 

Pršelo i sněžilo, vítr vál. (Pršelo a sněžilo.) 

Vzal s sebou Evu a Mirku, Jitku  nebo Alenu. 

Pozor! 

Když nejde o poměr slučovací, čárku píšeme! 

například:  Pršelo, a dokonce se blýskalo. (stupňovací poměr) 

Přijela teta, babička, i moje dávná kamarádka. (stupňovací poměr) 

Plav, nebo se utopíš! (vylučovací poměr) 
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1. Doplň spojky do textu (a, ale, aby, když, protože): 

Tatínek vzal Jeníčka _____ Mařenku do lesa. _____ se setmělo, děti  

nikde. Bloudily dlouho, _____ Mařenka řekla Jeníčkovi, _____ vylezl 

na strom _____ podíval se po světýlku. Pak došli až k chaloupce, _____ byla to 

zvláštní chaloupka, _____ byla celá z perníku! 
 

2. Doplň souvětí o větu začínající některou souřadící spojkou: 

(a, i, ani, nebo, či, ale, však, neboť) 

Přijeli jsme autem, 

___________________________________________________ 

Narodil se v Praze, ___________________________________________________ 

Už to umím, ________________________________________________________ 
 

3. Užij některé spojky podřadící ve větách: 

(aby, protože, jelikož, zatímco, jakmile, když, že) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Doplň čárky do vět: 

Táta měl radost protože jsem mu pomohl. Zryli jsme záhon a vsadili 

sazenice. Pak jsme nahrnuli hlínu ale museli jsme opatrně. Listy i stonek musí volně 

dýchat. Třebaže nedávno pršelo přesto jsme záhon zalili.Už se těšíme že si 

pochutnáme. 
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ČÁSTICE (označujeme č. 9) 

Většinou stojí na začátku věty, naznačují její druh. 

Například: PŘACÍ  - Ať se ti to podaří. Nechť  to udělá po svém. Kéž dostanu nové 

lyže. 

TÁZACÍ  – Zdalipak  to víš? Prý  se to stalo včera? 

ROZKAZOVACÍ  – Ať už jsi pryč! 

 

Vyjadřují někdy postoj mluvčího k obsahu věty. 

například: Nu což, tak ať… 

 

Částice jsou v textu vyznačeny: 

Řekl, že  PRÝ nemůže přijít tak brzy ráno. KÉŽ  by se to nikdy nestalo. 

ZEJMÉNA  tyto věci potřebuji uklidit. NU CO, bude zase líp. 

ANO, to je můj bratr. ABY se jim tak něco stalo! ALE to jsou k nám hosti! 

NECHŤ se vrátí na své místo. ZDALIPAK to stihne včas? 
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1. Vyhledej ve větách částice a podtrhni je: 

Kéž bych dostal k Vánocům kolo. Ať se vám výlet vydaří! 

 

To je nádhera! Tak už toho nech. A to jsou k nám hosti! 

 

Ale už toho nech! I nedivte se. Však ty si na mě vzpomeneš. 

 

2. Kde jsou slova a, i, ale, aby, částicemi a ve které větě spojkou? 

Šipkou označ: 

 

částice    spojky  

 

Petr a Eva jedou do Brna. 

I to je mi nadělení! 

Zůstaň, ale musíš pomáhat. 

A to se teprve uvidí! 

Přišel, aby vše vysvětlil. 

Brno je i městem veletrhů. 

Ale to nestojí za řeč! 

 

3. Užij uvedené částice ve větách: 

kéž ______________________________________________________________ 

ať ______________________________________________________________ 

nechť ______________________________________________________________ 

ale ______________________________________________________________ 

však ______________________________________________________________ 

tak ______________________________________________________________ 
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CITOSLOVCE (označujeme č. 10) 

 

a) označují hlasy a zvuky. 

mňáááůů!   cink!   bum!   frrrrr! 

 

 

 

 

 

b) vyjadřují nálady a city. 

aú!  brrr!  ááách!   pšštt!  óó!    

juchú!    jéééé!  néé! 

 chacha!  hihihi! 

 

c) na něco upozorňují. 

hej!   hele!   haló! 

 

 

Ve větě se většinou oddělují čárkou. 

Například: Brrrr, to je ale zima! Ach, to je rána! Aúú, to bolí! 

 

Někdy mohou být i přísudkem: Kluk hop do vody. Mince šup do kapsy. Vrána 

frrr pry č. 
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1. Napiš k obrázku vhodné citoslovce: 

 

 

 

 

 

 

2. Jak vyjádříš citoslovci tato slovesa? 

mňoukat ____________   klapat ____________ 

houkat ____________   plakat ____________ 

smát se ____________   cinkat ____________ 

 

3. Označ v textu citoslovce: 

Cink, cink a ratata, ta moje stará kára, aerovka červená, 

silnicí uhání! 

Kamarádi, hola, práce na nás volá! 

Zvoní zvon ,bim, bam, bim. 

Kokokodáák, kam mám to vajíčko dát? 

 

4. Použij tato citoslovce ve větách: haf, haf, ššššš, bum: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODM ĚT 
 
Slova, která k sobě ve větě náleží významem, jsou spojena větným (skladebním) 

vztahem. Jednotlivá slova určujeme jako větné členy. 

Větné členy vytvářejí skladební dvojice a je mezi nimi nějaký vztah. 

Větné členy rozdělujeme do dvou skupin: 

1. Základní větné členy – podmět, přísudek 

2. Rozvíjející větné členy – přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk 

Už umíš vyhledat ve větě či souvětí podmět a přísudek.  

Na podmět se ptáme otázkou 1. pádu (Kdo, co?) a přísudek vyjadřuje, co 

podmět dělá, činí, koná. 

 Podmět (Po) a přísudek (Př) jsou základní větné členy. Spolu tvoří základní 

skladební dvojici. Je mezi nimi mluvnická shoda, to znamená, že Př musí 

respektovat tvar Po a podle toho tvořit zakončení slovesného tvaru. O shodě Př 

s Po uvažujeme tehdy, je-li Př v minulém čase a podmět v množném čísle.  

Příklad: Spolužačky si nakoupily stejné sešity. 

1. Ptám se na Po (Kdo, co?) - spolužačky 

2. Co dělají spolužačky? – nakoupily si – to je Př 

3. Protože Po jsou spolužačky, musí být Př v 3. osobě množného čísla 

 

Podmět (stejně jako ostatní větné členy) může být:  

 holý: Kamila  čte časopis. 

 rozvitý:  Naše Kamila čte časopis. 

 několikanásobný: Kamila, Martin a Zolka čtou časopis.  

 

Podmět bývá nejčastěji vyjád řen podstatným jménem a zájmenem, ale může 

být vyjádřen i jiným slovním druhem.  

Příklady: Obě (číslovka) přišly pozdě. Třídou se ozývalo hurá (citoslovce)!  

Ale (spojka) je spojka. Uvidět (sloveso) Prahu bylo jeho velikým přáním. 

I dospělý (zpodstatnělé přídavné jméno) má někdy strach. 
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Někdy není ve větě vyjádřen (říkáme: podmět je nevyjádřený), ale 

mohu si ho doplnit podle souvislosti, situace, vyplývá z textu, nebo je 

zřejmý z tvaru přísudku. 

 

Přísudek (stejně jako ostatní větné členy) může být: 

 holý: Prázdniny skončily .  

rozvitý:  Naše Kamila čte časopis. 

 několikanásobný: Vítr hučel, skučel a burácel.  

 

Přísudek bývá nejčastěji vyjádřen slovesem, pak mu říkáme slovesný, nebo 

jménem (podstatným, přídavným) a ten se nazývá jmenný. 

Příklady:  

Př slovesný- Krajina zapadla sněhem. Petra dostala k svátku od své 

sestry dárek. Zapomněl jsem doma svačinu. Budu ti psát každý den. Nekřič 

tady!  

Př jmenný- Jsem velmi zklamaná. Hanka byla šťastná. Stala se mladou 

začínající spisovatelkou. Lukáš je žák naší školy. 

   

O psaní i nebo y v koncovkách Př rozhoduje Po.    

 

Pravidla pro psaní i/y v koncovkách Př 

Je-li Př v čase přítomném nebo budoucím, v koncovkách má vždy –í  

(-ím, -íš,-í, -íme, -íte, -í) 

Příklady: Marie si ráda kreslí. Navštívíš nás někdy? Prosím, podejte mi sůl. 

Vystoupíte na třetí zastávce. Děti někdy trochu zlobí. 

 

Procvičíš si nyní toto pravidlo sám/sama.  
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1. Doplň správnou koncovku v Př: 

Co o tom v_ š?  Srdečně tě zdrav_ m. Nazv_  věci pravým jménem. Nesm_ š si 

plést podobné názvy. Proč tě to tolik zlob_ ? Já se rád s někým sáz_m . Dokdy 

ráno sp_ š? Na zahradě si postav_ me sněhuláka. Přijm_  mé poděkování. Kdo 

ozdob_  stromeček? On tomu jistě rozum_ . Tu krabičku si slep_ š sám. Mysl_  

na včasný návrat. Ryby se brzy kaz_ . V_te o tom něco? Proč spolu nemluv_ te? 

Co slíb_ m, to spln_ m. Já si to také mysl_ m. Vysvětl_ š mi tenhle příklad? 

Slušní lidé um_  slušně pozdravit. Michale, sp_  už. 

 

2. Tvary minulého času nahraď přítom. tvary se správným pravopisem: 

Hlásily se stále stejné žákyně. Tvoje písničky se mi nelíbily. Po dešti se objevily 

veliké louže. Tyto věci mě nebavily. Hory se zahalily do mlhy. Na radniční věži 

byly veliké hodiny. Všechny chyby opravil. Paprsky slunce prudce pálily. Děti 

kreslily různé druhy ovoce. Pohyb mi působil potíže. Na louce u lesa se objevily 

srny. Dívky se poctivě rozdělily o získané dárky. Kamarádi mě pozvali na výlet. 

Přihlásil jsem se do kroužku karate. Proč ses zlobil? Maminka sázela růže. Stoly 

stály uprostřed třídy. Nemocní museli občas jezdit do lázní. Líbilo se vám 

dnešní představení? Petr učil Alima nová česká slovíčka. Hasan brzy všechno 

pochopil. 

  
3. Vyhledej a vlož do věty vhodný přísudek: 

nabídka: ozývají se, smaže, odpadá, poznamenává si, píšeš, líbí se, vyhraje, 

čekají 

Fotbalové utkání ________________________________ naše třída. Třídou 

____________________ radostné výkřiky. _____________ nám matematika. 

Katka _________________ tabuli. Petra _______________________ do deníku 

své názory. ______________ mi Lukáš! Proč _______________ tak velká 

písmena? Kamarádky na mě ________________________ před školou. 
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Psaní tvarů sloves v přítomném čase není tak obtížné. Složitější je psaní 

koncovek slovesných tvarů minulého času (tvarů příčestí minulého). 

Tady rozhoduje mluvnická shoda s Po. 

                                                                                          

Psaní koncovky  přísudku v příčestí minulém 

 zakončení příčestí minulého 
podmět v čísle jednotném v čísle množném 
rodu muž. životného 
 
        všeobecný 

-l 
Kamarád mi pomohl. 

- li 
Kamarádi mi pomohli. 
Na dnešní den hlásili 

hezké počasí. 
rodu muž. neživotného -l 

Bolel mě zub. 
-ly 

Bolely mě zuby. 
rodu ženského -la 

Tužka spadla na zem. 
-ly 

Tužky spadly na zem. 
rodu středního -lo 

Auto zastavilo  
u přechodu pro chodce. 

-la 
Auta se zastavila  

u přechodu pro chodce. 
 
Malé připomenutí, jak poznáme životnost a neživotnost podstatných jmen rodu 

mužského. 

Musíš si říct 1. a 4. pád čísla jednotného a sleduješ koncovky! 

Podstatné jméno rodu mužského 

 životného: koncovky 1. a 4. pádu čísla jednotného jsou odlišné (jiné) 

 neživotného: koncovky 1. a 4. pádu čísla jednotného jsou stejné 

 
Příklady:  
 1. pád 4. pád životnost 
přítel přítel přítele životné 
stůl stůl stůl neživotné 
národ národ národ neživotné 
prodavač prodavač prodavače životné 
sněhulák sněhulák sněhuláka životné 
turnaj turnaj turnaj neživotné 
auto auto auto neživotné 
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Pozor! Podmět DĚTI – v koncovce přísudku –y ! 

Děti křičely, děti zpívaly, děti zlobily, děti se radovaly, děti 

byly pochváleny. 

 

 OČI, UŠI – v koncovce přísudku –y! 

Nyní si zkusíš sám/sama poznávat životnost podstatných jmen a určovat 

koncovky příčestí minulého u přísudků.  

Využívej tabulku o psaní koncovek přísudku v čase minulém!  

                                                                                                                                 
1. Urči rod (životnost) podmětu a doplň koncovku v přísudku: 

břízy rostl_ , řeky se rozlil_ , televize hrál_ , filmy se líbil_ , 

překladatelé pomáhal_ , stroje pracoval_ , cizinci se divil_ , malíři vystavoval_ , 

světla se rozsvítil_ , lidé se radoval_ , děti spal_ , krávy se pásl_ , lékaři 

pomohl_ , sestřičky pomáhal_ , města se vyzdobil_ , lvi pospával_ , sloni se 

krmil_, žirafy se rozhlížel_ , návštěvníci pozoroval_ , počítače se vypl_ , záda 

bolel_  

 

2. Ve větách vyhledej základní skladební dvojici, urči rod (životnost) 

podmětu a doplň koncovku v přísudku: 

 
Chlapci se zúčastnil_  závodu. Pod okny zazněl_  něčí hlasy. Na podzim od nás  
 
odletěl_  divoké husy. Jeleni vyběhl_  na mýtinu. Děti se těšil_  na jarní  
 
prázdniny. Spolužáci se vrátil_  z výletu večer. Rodiče upravil_  okolí domu a  
 
natřel_  lavičky. Lavičky  zářil_  čistotou. Se psem Alíkem si nejraději hrál_ 
 
děti.  

slon slon slona životné 
den den den neživotné 
drak drak draka životné 
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Od časného rána proudil_  davy lidí pražskými ulicemi. Na poli se objevil_   
 
traktory. Turisté se těšil_  na odpočinek ve stínu. Proč nepřišl_ i ostatní dívky?  
 
Včely poletoval_  z květu na květ.  
 
3. Vyhledej a doplň do vět správný přísudek (zkontroluj koncovku příčestí 

minulého): 

Nabídka: pomáhaly, létali, vznášeli, přinesly, zvonily, lovili, dávaly se, 

vyprávěly se, rozkvetly, pálily, křičeli, zaléhaly 

Zvony __________________ na poplach. Dospělým při práci ______________ 

i děti. Na naší zahrádce ___________________ nádherné růže. Od kouře nás 

_________________ oči. Nad hlavami dětí _______________________ draci. 

Rackové ______________ , až nám uši _____________________. Kosti 

_________________________ psům. Ryby __________________ rybáři až za 

večerního chládku. Dříve _____________________  na dobrou noc pohádky. 

 

4. Tvary přítomného času nahraď tvary času minulého se správným 

pravopisem: 

Chlapci hrají kopanou a dost se u toho hádají. Dívky si prohlížejí časopisy o 

módě. Před školou čekají na malé děti rodiče. Uši nám mrazem zčervenají. Děti 

se honí po třídě. Učitelé je přicházejí napomenout. Skupiny výletníků procházejí 

hradem. Na podzim děti pouštějí papírové draky. Draci létají hodně vysoko. 

Vločky sněhu padají k zemi. Děti si staví sněhuláky. Sněhuláci vykukují za 

plotem. Jeho oči se podívají na mě. Na pěšině se objevují stopy srnce. Strachem 

se mi třesou ruce. Nikam nejdeme, bolí nás nohy.  

 

5. Doplň správné koncovky přísudku: 

Čeští tenisté turnaj vyhrál_. Naše tenistky skončil_ na druhém místě. Diváci 

obsadil_  místa  vpředu,  některá  sedadla  vzadu  zůstal_  voln_ .  Hráči  pilně  
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trénoval_, aby se na zápas dobře připravil_. Výborně si v přípravě vedl_  i 

všechny hráčky. Při soutěži první zápasy vyhrál_  naše dívky, ve třetím utkání 

byl_  nejlepší Švýcarky. Malí chlapci běhal_  pro zakutálené míčky. Předával_  

je pak hráčům. Některé míčky ale zapadl_  mezi diváky. Ti si je pak odnesl_  

jako suvenýry domů. Diváci odměňoval_  dobré výkony hráčů potleskem. Pro 

mimopražské zájemce vysílal_  reportáž v rozhlase a v televizi. 

 

Shoda Př s několikanásobným Po 

 

Pro psaní –i/-y v příčestí minulém ve větách s několikanásobným Po platí 

celkem jednoduché základní pravidlo. 

 

Je-li mezi členy několikanásobného Po také podstatné jméno rodu 

mužského životného, píše se v koncovce Př –i.  

I kdyby byl mezi stovkou děvčat a stovkou maminek jeden jediný malinkatý 

kluk, ovlivní psaní koncovky a musíš v příčestí minulém u Př napsat –i. 

Příklady: Pes a všechny tři kočky čekali přede dveřmi. Marie, Hana i Karel 

chystali rodičům překvapení. Obě delegace a ministr se sešli ke společnému 

jednání. Sestry a bratr mě přijeli navštívit. 

 

Není-li žádný člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píše 

se v koncovce Př –y. 

Příklady: Naše kočky žily se psem v přátelské shodě. Ženy a děti spěchaly ke 

koupališti. Dívky a jejich maminky, dokonce i některé babičky šly na módní 

přehlídku. 

Poznámka: Jsou-li všechny členy několikanásobného Po středního rodu 

v množném čísle, je v koncovce Př –a. 

Příklad: Štěňata a koťata si spolu hrála. Města i malá městečka se vyzdobila. 
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V jiných případech, když je alespoň jeden člen Po rodu středního 

v jednotném čísle, se píše v koncovce Př –y. 

Příklad: Slůně a lvíčata byly novými přírůstky v zoologické zahradě. Štěně a 

kotě se honily po zahradě. Kuřata a house se vybatolily z ohrádky. 

 

Pravidla si nyní opakuj na dalších cvičeních. 
 
1. Vymysli vhodné Př (musí být v čase minulém a se správnou koncovkou) 

k zadaným Po: 

Standa, Aleš a Marek _______________________________________________ 

Paní učitelka a žáci ________________________________________________ 

Žáci a žákyně _____________________________________________________ 

Chlapec a děvčata _________________________________________________ 

Stůl a židle _______________________________________________________ 

Židle a křeslo _____________________________________________________ 

Autobus i auta ____________________________________________________ 

Jablka a hrušky ___________________________________________________ 

Ty i já ___________________________________________________________ 

Auta, vlaky i letadla ________________________________________________ 

Dánsko a Švédsko _________________________________________________ 
 

2. Doplň koncovky příčestí minulého: 

U lesa se pásl_  zajíci a srny. V továrně pracoval_  muži i ženy na tři směny. Na 

stromě seděl_  kosi i kosice a vesele prozpěvoval_. Z tělocvičny vyběhl_  

nejprve kluci, pak dívky, nakonec nejmenší děti. Na stráni plné kamenů se 

vyhříval_  ještěrky a hadi. Na zasněžené pole se slétl_  havrani a vrány. Na 

zahrádce se objevil_  krtci a myši. Stoly a židle ve třídě byl_  srovnány. Obrazy i 

vystavené sochy se mi moc líbil_. Pokoje a kuchyň nebyl_  vymalován_. Na 

stole ležel_  sýry, máslo, rohlíky, chléb.  
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3. Doplň koncovky příčestí minulého: 

Kuřata a housata se vylíhl_  na jaře. Žáby, myši a hadi sloužil_  čápům za 

potravu. Na zahradě běhal_  králíci a morčata. O raněné se staral_  dvě zdravotní 

sestry a lékař. Skupiny chlapců a dívek čekal_  na příjezd vlaku. U řeky nás tak 

obtěžoval_  komáři a mouchy, že jsme musel_  jít domů. Vlaštovky i vrabci 

létal_  nad domem. Poloviční vstupné platil_  studenti, děti a důchodci. Náš 

závodník a jeho stroj dojel_  do cíle jako první. Také v minulém roce zahynul_  

na našich silnicích desítky mužů, žen a dětí. 
 

Další cvičení budou celkovým opakováním pravidla o psaní i/y v příčestí 

minulém. Někdy bude shoda mezi jedním Po a Př, jindy se může objevit Po 

několikanásobný. Buď pozorný a využívej přehledů. Vždy si  urči Po! 

 

1. Krásy podzimu     

Ještě jsme vzpomínal_ na letní prázdniny a už se ukázal_ první 

známky podzimu. Na zahradách uvadal_ letní květiny a v plné 

kráse zářil_  jen listopadky. Pomalu se krátil_ dny a prodlužoval_ noci. Stále 

častěji se ukazoval_ mlhy, které zahalil_ celý kraj. Slunce už tolik nehřál_. Listy 

na stromech měnil_ barvu a začal_ opadávat, když se objevil_ první přízemní 

mrazíky. Stěhovaví ptáci již dávno odletěl_ na jih. Některé druhy hmyzu se 

honem schovával_  do podzemních úkrytů. Lidé měl_ plné ruce práce. Sklízel_ 

ovoce, otrhával_ hrozny vína, musel_ se vykopat brambory. U všech prací 

pomáhal_ i děti. I tak jim zbyl_ chvilky na skotačení a dovádění. Když vál_ 

prudké větry, pouštěl_ kluci i děvčata draky. Soutěžil_, komu vyletí drak 

nejvýše. Rodiče je nechal_. Vždyť i oni kdysi měl_ stejné zábavy. Pomalu 

převažoval_ sychravé dny. Práce na zahradách a polích skončil_. Lidé byl_ 

raději doma, aby se zahřál_. 
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2. Zimní radovánky 

Sněhové vločky zakryl_ krajinu, schoval_  se strom_, keře, silnice i domy. 

Sýkorky i vrabci těžko hledal_ potravu. Přibližoval_ se k lidským obydlím a lidé 

je krmil_. Hlavně děti jim sypal_ drobečky a semínka do krmítek. Pak přišl_  

velké mrazy a chumelenice. Rybníky, a dokonce i některé malé potůčky 

zamrzl_. Chlapci a některé dívky zkoušel_ , jak je led pevný. Přinesl_  si brusle. 

Kluci hrál_ hokej, děvčata se na bruslích honil_. Některé děti sáňkoval_ na 

kopci. Sáňky se řítil_  velikou rychlostí dolů. Dětem tváře jen hořel_, uši a ruce 

je trochu studil_, ale děti toho nedbal_. Někteří chlapci si přinesl_ lyže. Ale brzy 

jezdit přestal_, bolel_  je z neustálého stoupání nohy. Pomalu se na nebi začal_  

objevovat hvězdy. Děti musel_  jít domů. Zimní dny by neměl_  být tak krátké. 
 

3. Příchod jara 

Tiše a nenápadně se objevil_ jarní dny. Stromy a celá příroda se začal_  

probouzet ze zimního spánku. Potoky přijímal_ vody z tajícího sněhu, 

zmohutněl_ a někde se vyvalil_ ze svých břehů. Po nebi rychle plul_ mraky, 

které prorážel_ sluneční paprsky. Mlhy se pomalu vytratil_, lesy vystoupil_  a na 

obzoru se pyšnil_ hory. Ptáci se brzy probouzel_ a zpíval_, hvízdal_ a 

poskakoval_  po větvích. Ve stájích občas zařehtal_  koně a klisny, zabučel_  

krávy nebo zamečel_ kozy. Občas zachrochtal_ i vepři a ze vsi se ozýval_  

kohouti. Děti vybíhal_  na meze a louky a radoval_  se ze sluníčka. 
 

4. Horký červen 

Nastal_  horké červnové dni. Sluneční žhavé paprsky spaloval_  krajinu. Kapky 

rosy se už dávno vysušil_. Různé druhy hmyzu se kmital_  mezi kvítím. Po jeteli 

lezl_ čmeláci, včely bzučel_  nad loukami a sbíral_  pyl, motýli třepotal_   svými 

křídly a třpytil_  se jako drahokamy. V dáli se vypínal_  kopce a vlnil_  se lány 

obilí.  Děti  se  těšil_   na  přicházející  prázdniny a školní  povinnosti je již příliš  
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nebavil_. Raději běhal_ venku. Kluci se na hřišti honil_ za míčem, děvčata jim 

fandil_. Starší dívky se raději procházel_  a povídal_  si. Jakmile se rybníky 

ohřál_, chodil_  se všichni, chlapci, dívky, dospělí i děti, koupat. Vodní hrátky je 

bavil_ nejvíce. Ukazoval_ si různé styly, potápěl_  se, házel_  míčem nad vodou, 

stříkal_ po sobě. Malé děti zůstal_  u břehu a dováděl_  v mělké vodě. Někdy 

také stavěl_  pískové hrady. Maminky je starostlivě hlídal_. Až když se poslední 

paprsky slunce schoval_, odcházel_ všichni domů.   
 

5. Stoly byl_  plné dobrot. Chyby v pravopise dělal_  jen někteří žáci. Hodiny 

ukazoval_  půlnoc. Rozbil_  se mi brýle. Chlapci s dívkami se dal_ do přípravy  

večeře. Na pasece se vyhříval_ hadi, byl_ to zmije. Petrovy narozeniny jsme 

oslavil_ už včera. Narozeniny se nám velmi líbil_. Skupiny turistů se procházel_  

po městě a obdivoval_  jeho architekturu. Cizinci postával_  před budovou 

radnice. Tento román četl_  generace čtenářů. Nad jezerem kroužil_  racci a 

vlaštovky. Otec a matka žil_  na venkově, teta se strýcem ve městě. Děda 

s babičkou k nám přijel_  na návštěvu. Skupiny dobrovolníků pracoval_  celou 

noc, aby vyprostil_  zasypané horníky. Skladby Petra Iljiče Čajkovského 

uchvátil_  všechny posluchače. Jablka padal_  na zem, my jsme je musel_  

sbírat. Děti, nechtěl_  byste jet zítra na výlet? Mohl_  bychom vás navštívit? 

Kdybyste byl_  včera doma, tak o tom víte. Naše kufry odnesl_  dva nosiči. 

Mohl_  bychom Vám pomoci? 
 

6. Sloni a myši 

U velikého jezera stálo opuštěné město a v něm žil_  myši. Sloni chodíval_ 

v podvečer k jezeru pít, a jak tak kráčel_  rozvalinami města, zašlapával_ mnoho 

myší. Myši vypravil_ k slonímu knížeti poselství a prosil_, aby sloni myši 

nehubil_. Sloní kníže uznal, že žádost je spravedlivá, a sloni se městu vyhýbal_.  
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Myši se pak rozmnožil_ do statisíců. Po čase se objevil_ v pralesích lovci, 

vykopal_  kolem jezera jámy, nachystal_  pasti a pochytal_  sloní stádo.  

Přivázal_  slony ke stromům a sami šl_  spát do stanů. V noci se z města vyrojil_  

myši a rozhryzal_  provaz_, které slonům bránil_  utéci. Vysvobození sloni 

zmizel_ v lesích.  

 
 

Teď už záleží pouze na tobě, zda budeš pravidlo používat a psát správně. Při 

psaní se dobře rozmysli, nespěchej.  
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Rozvíjející větné členy 

 

Přečti si následující větu: Pes štěkal. - Jistě to dává smysl, ale něco nám přece 

jen chybí. Potřebujeme třeba upřesnit, jaký to byl pes, kde štěkal (na dvoře,       

u boudy, v bytě nad námi...) a jestli to bylo večer, nebo ráno. 

 

Takto jsme uvedenou větu upravili: 

Vzteklý pes štěkal na dvoře celý den.  

Tučně je vyznačena základní skladební dvojice (základní větné členy), ostatní 

slova jsou rozvíjející větné členy, protože rozvíjejí jiné větné členy. Doplňují a 

upřesňují jejich význam. 

Vzteklý rozvíjí podmět pes. 

Na dvoře + celý den rozvíjí přísudek štěkal. 

 

Vznikají nám tak dvojice větných členů, kterým říkáme určovací: 

vzteklý + pes 

štěkal + na dvoře 

štěkal + celý den 

 

Pomocí podmětu pes se můžeme zeptat na slovo vzteklý: Jaký pes? - vzteklý. 

Pomocí přísudku štěkal se můžeme zeptat na slovní spojení na dvoře: Jak 

dlouho štěkal? - celý den. 

Pomocí přísudku štěkal se můžeme zeptat i na slovní spojení na dvoře: Kde 

štěkal? - na dvoře. 

 

Podmět pes a přísudek štěkal jsou proto nadřízené větné členy. Říkáme jim 

členy řídící, protože se pomocí nich ptáme. 
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1. V následujících větách podtrhni rozvíjející větné členy: 

Oblohu pokryly černé mraky. 

Navečer běhali po zahradě králíci. 

Do naší třídy přišel nový žák. 

Jana se chlubila novými botami. 

Zuzka nedočetla knížku. 

Pejsek hleděl upřeně na svého pána. 

 

2. Vypiš z následujících vět určovací skladební dvojice: 

Př: Naše škola vydává svůj časopis. 

- naše škola 

- vydává časopis 

- svůj časopis 

Můj kamarád odjel na dovolenou. 

 

Děti poslaly rodičům telegram. 

 

Jirka hlídal večer tábořiště. 

 

Anička dnes půjčila Míšovi tužku. 
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Předmět 

 

Pozoruj, jak se pomocí slovesa ptáme na jednotlivá tučně vyznačená slova: 

věty pádová otázka pád předmět 
Koupila si pěknou 
červenou kabelku. 

Koho, co (si koupila)? 4. pád kabelku 

Oznámil příjezd 
pozdě. 

Koho, co (oznámil)? 4. pád příjezd 

Letos navštívíme 
Španělsko. 

Koho, co (navštívíme)? 4. pád Španělsko 

Nechtěl o tom slyšet. O kom, o čem (nechtěl 
slyšet)? 

6. pád o tom 

Pomohl mi. Komu, čemu (pomohl)? 3. pád mi 
Jeho se to netýká. Koho, čeho (se 

netýká)? 
2. pád jeho 

 

Všechna tučně vytištěná slova jsou podle tabulky předměty. Doplň následující 

údaje: 

Předmět je vždy závislý na: 

1) podstatném jménu 

2) příslovci 

3) slovesu 

 

Na předmět se ptáme: 

1) pádovou otázkou 1. a 5. pádu 

2) pádovou otázkou kromě 1. a 5. pádu 

3) nepádovou otázkou (kde, kdy...) 
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Správné odpovědi zaškrtli ti, kteří odpověděli, že předmět vždy závisí na 

slovesu (někdy i na přídavném jménu) a ptáme se na něj pádovými 

otázkami kromě 1. a 5. pádu, protože ty patří podmětu. Předmět má 

zkratku Pt. Součástí předmětu může být i předložka. 

 

1. Doplň následující tabulku podobně jako ve výkladu. Předměty už jsou 

tučně vytištěné: 

věty pádová otázka pád předmět 
Mamince  se dárek 
líbil. 

   

Žáci psali diktát.    
Tatínek zatelefonoval 
lékaři. 

   

Děti stěhovaly 
nábytek ve svém 
pokoji. 

   

Pomohli jsme jim .    
 

2. Doplň věty nějakým vhodným předmětem. Do závorky napiš, ve kterém 

pádě se předmět nachází: 

Na oslavu narozenin pozvu___________(      ). V poslední minutě vstřelil 

soupeř vítězný________(      ). Žáci překvapili zajímavým_________(      ). 

Poděkovali jsme___________(      ) za dárek. Kopec byl porostlý______(      ). 

 

3. Najdi v následujících větách předměty: 

1) Předměty ve škole: Učíme se češtinu, matematiku, dějepis, zeměpis, 

přírodopis nebo fyziku. 

2) I věcem říkáme někdy předměty: Zvedl ze země papír, botu, tužku, brýle. 
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Zase ses něco o češtině dověděl, předmět je sice větný člen, ale toto slovo má i 

další významy. I školní předmět nebo předmět ve smyslu věc může být 

předmětem ve větě. 

 

4. Najdi a podtrhni v následujících větách předmět. Všimni si, jak jsme 

v příkladu předmět a řídící člen spojili. Postupuj podle toho. V každé větě 

je pouze jeden předmět: 

 

Př: Setkali jsme se s přáteli. 

Nestuduj zeměpis bez mapy. Učil se lyžovat. Známe vodu tvrdou a měkkou. 

Pomoz babičce. Nemluvil o tobě moc pěkně. Nebyl zvyklý na úklid. Neuměl 

látku moc dobře. Spoléhali jsme se na vás. Potkal jsem dnes Karla.  

Vypiš větu: 

a) ve které je předmět závislý na přídavném jménu: 

 

b) ve které je předmět vyjádřen slovesem v infinitivu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115



STAVBA ČESKÉ VĚTY                                                     C9 

  

Příslovečné určení 

 

Pozoruj, jak se pomocí slovesa ptáme na jednotlivá tučně vyznačená slova: 

věty otázka příslovečné 
určení 

Letadlo přistálo na letišti. kde (přistálo)? na letišti 
Letadlo přistálo večer. kdy (přistálo)? večer 
Letadlo letělo pomalu. jak (letělo)? pomalu 
Letadlo se hodně naklánělo. jak moc (se naklánělo)? hodně 
Letadlo nepřistálo kvůli 
špatnému počasí. 

proč (nepřistálo)? kvůli špatnému 
počasí 

Autobus přijel k letadlu naložit 
cestující. 

za jakým účelem 
(přijel)? 

naložit 
(cestující) 

Při silném větru  letadlo 
nepřistane. 

za jakých podmínek 
(nepřistane)? 

při silném větru 

I přes špatné počasí letadlo 
přistálo. 

i přes co, navzdory čemu 
(přistálo)? 

i přes špatné 
počasí 

 

Všechny tučně vyznačené výrazy označují nějaké okolnosti, které provázejí let 

letadla. Jsou to příslovečná určení.  

 

Doplň následující údaje: 

Příslovečné určení je závislé na: 

a) podstatném jménu 

b) slovesu nebo přídavném jménu 

c) zájmenu 

 

Na příslovečné určení se ptáme: 

a) Otázkou 1. nebo 5. pádu 

b) ostatními pádovými otázkami 

c) nepádovými otázkami 
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Správně odpověděl, kdo doplnil, že příslovečné určení je závislé na slovesu 

(případně přídavném jménu) a ptáme se na něj nepádovými otázkami. 

Máme celkem osm druhů příslovečných určení podle osmi uvedených 

otázek. V následující tabulce je máš přehledně zobrazené: 

 

druh příslovečného určení otázky příklad 
místa (Pum) kde, kam, odkud... Letadlo přistálo na letišti. 
času (Puč) kdy, dokdy, odkdy, 

jak dlouho... 
Letadlo přistálo večer. 

způsobu (Puz) jak Letadlo letělo pomalu. 
míry (Pumír) jak moc Letadlo se hodně 

naklánělo. 
příčiny  proč Letadlo nepřistálo kvůli 

špatnému počasí. 
účelu za jakým účelem Autobus přijel k letadlu 

naložit cestující. 
podmínky za jakých podmínek Při silném větru  letadlo 

nepřistane. 
přípustky i přes co, navzdory 

čemu 
I přes špatné počasí 
letadlo přistálo. 

 

Nejvíce budeš používat první čtyři druhy, jsou jednodušší, proto se na ně více 

zaměříme. 

 

1. Doplň do vět vhodné příslovečné určení podle otázky. Urči jeho druh a 

nadepiš jej nad příslovečné určení: 

Pejsek se díval (jak?) _________ na svého pána. To dělal (kdy?) ________, 

když chtěl jít (kam?) _________. Jakmile vzal pán (odkud?) _______ vodítko, 

začal pejsek (jak moc?) _________ vrtět ocáskem. Vyšli (kam?) ________ a 

(jak?) __________ si vykračovali. 
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2. Vymysli k příslovečným určením vhodné otázky: 

vstává - časně (     ) 

           - rychle (     ) 

           - ze země (     ) 

vrátili se - po čase (     ) 

              - brzy (     ) 

              - zbytečně (     ) 

uměl látku - málo (     ) 

                  - zpaměti (     ) 

                  - už včera (     ) 

 

3. Přečti si známá česká přísloví, pokus se je vysvětlit. Všimni si 

podtržených vět, zkus se na ně zeptat podobně jako na příslovečná určení: 

Př: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. (jak dlouho?) 

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. (      ) 

Když se kácí les, létají třísky. (      ) 

Nezlob se na zrcadlo, když máš křivou pusu. (      ) 

Lež má krátké nohy, proto daleko nedojde. (      ) 

 

4. Otázky se nám trochu pomíchaly, roztřiď je k příslušným druhům 

příslovečného určení: 

JAK MOC      ODKDY      PROČ        I PŘES CO   JAK DLOUHO   KDY 

 KAM   ZA JAKÝM ÚČELEM    ZA JAKÝCH PODMÍNEK    ODKUD 

p. u. místa  
p. u. času  
p. u. způsobu  
p. u. míry  
p. u. příčiny  
p. u. účelu  
p. u. podmínky  
p. u. přípustky  
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5. Najdi v následujících větách příslovečné určení a urči jeho druh: 

Martin odjel za koupáním do Turecka. Katka usíná velmi pozdě. Přes zákaz tam 

odpoledne šel. Chlapec úmyslně neodpovídal na otázky. Na zemi ležel kousek 

papíru. Pro nemoc jsem odjel na letní tábor. při větší opatrnosti nemuselo dojít 

k nehodě. Auto s přívěsem jelo pomalu po ulici. Strachem jsem se nemohl 

pohnout. Odešel do města nakoupit. 

Všimni si následujících vět 

Karel přišel kamarádovi pomoci. 

Karel kvůli nemoci nepřišel. 

Zkus se na ně zeptat. Že tě to u obou svádí použít otázku proč. Ale pozor! Jen 

v jedné větě je příslovečné určení příčiny. V té druhé. Příčina je totiž něco, co 

ději předchází. Nejprve byl Karel nemocný a pak teprve kvůli tomu nepřišel. 

V první větě musel nejprve přijít, aby mohl kamarádovi pomoci. Jedná se            

o příslovečné určení účelu. 

Takto jsme první větu upravili: Karel přišel, aby kamarádovi pomohl. - Pokud 

můžeš větu takto upravit na souvětí pomocí spojky aby, jedná se o příslovečné 

určení účelu! 

 

6. A teď to zkus sám/sama. Do závorky doplň, zda se jedná o p. u. příčiny, 

nebo účelu. Pozoruj, jak jsme použili souvětí se spojkou aby. 

Kvůli chřipkové epidemii (     ) byly uzavřeny nemocnice. Petr se mi přišel 

omluvit (     ). (Přišel, aby se mi omluvil.) Třásl se strachy (     ). Na příkaz 

policisty (     ) jsme museli auto nechat na parkovišti. V hotelu si tatínek 

objednal pro zahřátí (     ) grog. (Objednal si grog, aby se zahřál.) 
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Přívlastek 

 

Jaký může být člověk? 

☺ laskavý ☺ 

☺ milý ☺ 

� zlý � 

☺ pohledný ☺ 

� závistivý � 

☺ ohleduplný ☺ 

� hádavý � 

☺ přátelský ☺ 

 

To jsou všechno vlastnosti člověka. Odpovídají na otázku jaký . Ve větě to 

budou přívlastky. 

Př: laskavý člověk - jaký člověk? 

     druhá zásuvka - která zásuvka? 

     náš pes - čí pes? 

Na přívlastek se ptáme pomocí otázek jaký, který, čí.  

Přívlastek je závislý na: 

a) slovesu 

b) podstatném jménu 

c) přídavném jménu 

Pochopitelně správně je za b). Přívlastek se pozná podle toho, že je závislý na 

podstatném jménu. 

Bývá vyjádřen přídavným jménem (laskavý), zájmenem (náš) nebo číslovkou 

(druhá). 
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Pozoruj následující tabulku. Tučně vytištěná slova jsou přívlastky, protože 

závisí na podstatném jménu. 

                   A                                        B 

cihlový dům dům z cihel 
dětský den den dětí 

vlněný oblek oblek z vlny 
přední místo místo vpředu 
třešňová alej alej z třešní 
velká žízeň chuť se napít 

 
Přestože význam je podobný, v něčem se oba sloupečky liší. 

Zkus skloňovat cihlový dům. 

1. pád - cihlový dům 

2. pád - cihlového domu 

3. pád - cihlovému domu atd. 

A teď dům z cihel. 

1. pád - dům z cihel 

2. pád - domu z cihel 

3. pád - domu z cihel atd. - Skloňuje se pouze řídící podstatné jméno dům, 

přívlastek se nemění. 

Rozhodni se, zda se přívlastek z cihel s podstatným jménem dům shoduje 

v pádě, čísle a rodě, jestli se spolu s ním skloňuje. 

Rozhodně ne! 

Jedná se o tzv. přívlastek neshodný. Poznáme ho tak, že: 

a) stojí za podstatným jménem 

b) neshoduje se s ním v pádě, čísle, rodě 

c) jeho tvar zůstává při skloňování řídícího podstatného jména stejný 

Naopak v prvním sloupci je přívlastek shodný, který svůj tvar mění podle 

řídícího podstatného jména. Proto vztah mezi ním a podstatným jménem 

nazýváme shoda. 
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1. Doplň k podstatným jménům vhodný přívlastek. Používej i zájmena a 

číslovky: 

________ pes, ________ dům, _______ prázdniny, ________ulice, ________ 

škola, ________ kniha, _______ kamarád. 

Rozhodni: Jako přívlastek se nejčastěji používají zájmena: 

a) osobní 

b) vztažná 

c) přivlastňovací a ukazovací 

 

2. Zkus vymyslet k uvedeným členům rodiny co nejvíce vlastností: 

- maminka: 

- tatínek: 

- bratr, sestra: 

- babička, dědeček: 

 

3. Rozlišuj přívlastek shodný (S) a neshodný (N): 

Správný chlapec (   ), rychlí běžci (    ), kartáček na zuby (    ), české písně (    ), 

tyčinka s oříšky (    ), vlak z Břeclavi (    ), lesní cesta (    ), cesta z města (    ), 

mořské vlny (    ), větve stromů (   ), sluneční paprsky (   ), skupinky turistů (    ). 

  

4. Vyhledej ve větách přívlastky a spoj je s řídícím podstatným jménem: 

 

Př: Navštívil nás Karlův otec. 

Přednáška profesora Nováka byla zajímavá. Automobil zamířil na polní cestu. 

Naďa má nové šaty. Členové naší skupiny zvolili Jana předsedou. Mléko se 

stalo základní potravinou. S těmito lidmi se nebav. Honza obsadil třetí místo 

v závodě. Každý má nárok na spravedlivou odměnu. 

 

 

122



STAVBA ČESKÉ VĚTY                                                     C9 

  

5. Doplň u shodných přívlastků správné i/y, í/ý: 

Knížky z dědov_ knihovny, závody sob_ho spřežení, chladiv_ vítr, průzkum 

neznám_ch míst, úzk_m_ cestami, v rychl_ ch autech, rybářov_ pruty, s mil_m_ 

lidmi, lékařov_ pacienti, hladov_m dětem. 
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Doplněk 

 

Než si řekneme, co je to doplněk a jak ho poznáš, dopředu tě upozorňujeme, že 

to nebude snadné. Doplněk se často plete s přívlastkem. 

Pozoruj vyznačené členy v následující tabulce: 

 otázky, kterými se na 
doplněk ptáme 

řídící členy 

Maminka našla Katku 
uplakanou. 

jak Katku našla?, jakou 
Katku? 

našla, Katku 

Jirka odešel rozzlobený. jak Jirka odešel?, jaký Jirka? odešel, Jirka 
Rodiče se vrátili z koncertu 
nadšení. 

jak se vrátili?, jací rodiče? vrátili, rodiče 

Jana chodila do školy ráda. jak chodila do školy?, jaká 
Jana? 

chodila, Jana 

Hanička se už najedla sama. jak se najedla?, jaká 
Hanička? 

najedla, Hanička 

 

Na doplněk se vždy ptáme dvěma otázkami zároveň, protože je závislý na dvou 

řídících členech - podstatném jménu i slovesu.  

Nejčastěji bývá vyjádřen přídavným jménem (i v jmenném tvaru), v některých 

případech i infinitivem, číslovkou, nebo podstatným jménem. 

 

Poznáme ho: 

a) podle toho, že se zeptáme pomocí otázky jak, kterak  a nejde o Puz (Sestavili 

skládanku úplně sami - jak, kterak ji sestavili?). 

b) podle vazby s příslovcem jako (Josefa Ladu známe jako malíře i 

spisovatele.) 

c) podle jmenného tvaru přídavného jména - nejčastěji sám, rád 

d) podle sloves, u nichž často doplněk stojí (byl jmenován, zvolili ho, vyučila se, 

považuji ho za, znám jako, známe ho jako) 
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1. Doplň do vět vhodné doplňky z nabídky a zapiš, jakým slovním druhem 

jsou vyjádřené: 

Babička pobývala z jara na chalupě__________. 

Obrátil se na mě jako na ____________. 

Zvolili ho ___________. 

Skončil v závodě jako ___________. 

Odešel z domu velmi _________. 

Koncert byl hodnocen jako velmi __________. 

Nabídka: rozzuřený, druhý, starostu, kapitánem, sama, pěkný 

 

2. Urči pád vyznačeného doplňku: 

Babička si připadá osamělá (    ). Našli jsme našeho psa zraněného (    ). Katka 

se vyučila prodavačkou (    ). Rodiče si rádi (    ) vyšli v neděli na procházku. 

Strýc ustanovil Karla dědicem (    ). Pavel se vrátil z lázní spokojený (    ). 

Vypiš doplněk v 7. pádu: 

 

Takový doplněk nazýváme doplněk neshodný. 

 

3. U shodných doplňků podobně jako u shodných přívlastků platí pravidla 

o shodě. Doplň správnou koncovku: 

Mladé lišky si poprvé vyšly na lov sam_. Horolezci byli jen lehce zraněn_. 

Spolužáci doběhli v závodě druz_. Děti stály obrácen_ směrem ke klaunovi. 

Vojtíšek hledal tatínka celý uplakan_.  
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4. Spoj vyznačené doplňky s oběma řídícími členy: 

 

Př: Slyšeli jsme zpívat drozdy. 

Už dlouho jsme neviděli bratra tak veselého. Jako první dojel Novotný. Petra 

ráda chodí do ZOO. Tatínek se vrátil z třídní schůzky spokojený. Maminka 

seděla v křesle zamyšlená. Stáli jsme před obrazem udivení. 
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Věta jednoduchá a souvětí 

 

Umíš už ve větě nalézt přísudek, proto pro tebe nebude problémem rozlišit větu 

jednoduchou a souvětí. 

Větu jednoduchou poznáš podle toho, že má pouze jeden přísudek, zatímco 

souvětí může mít dva a více přísudků. Podle počtu přísudků pak určíme počet 

vět v souvětí. 

Počítej s námi: Liška se dívala hladově na hrozny a přemýšlela, jak by se k nim 

snadno dostala. - Podtrhli jsme celkem tři přísudky, jedná se tedy o souvětí se 

třemi větami. 

 

1. V následujícím cvičení budeš rozlišovat věty jednoduché (J) a souvětí 

(S2), číslo v závorce označuje počet vět v souvětí: 

Jednoho rána se Katka probudila nezvykle brzy (   ). Zaposlouchala se, co ji to 

tak časně ruší (   ). Za dveřmi se ozývalo tiché kvičení, o kterém si přesně nebyla 

jistá, kdo nebo co jej vydává (   ). Vstala tedy z postele (   ). Zábly ji nohy, proto 

si obula pantofle a sešla do přízemí (  ). Otevřela dveře a jaké bylo její 

překvapení, když za nimi našla úplně promrzlé štěně (  ). Hned ho vzala do 

domu a zabalila do teplé deky (   ). 
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Věta hlavní a vedlejší 

 

V kapitole o stavbě věty jednoduché jsme se seznámili s rozvíjejícími větnými 

členy. Základní větné členy jsme poznali už dříve. Připomeňme, že věta 

jednoduchá se pozná podle toho, že má pouze jeden přísudek. V této kapitole 

se podíváš, že větné členy jdou vyjádřit i pomocí tzv. věty vedlejší. Spojením 

věty hlavní, která má funkci řídícího členu, a vedlejší vzniká souvětí podřadné. 

 

Pozoruj následující příklady: 

Chodím do školy 
kvůli učení. 

Chodím do školy, abych se něco 
naučil. 

proč? p. u. účelu. 

Pes je nejvěrnější  
zvíře. 

Pes je zvíře, které je nejvěrnější . které? přívlastek 

Pustím tě ven až 
po převlečení. 

Pustím tě ven, až se převlékneš. kdy? p. u. času 

Přejeme si dobrý 
výsledek. 

Moc si přejeme, aby to dobře 
dopadlo. 

koho, co? předmět 

Při jeho včasném 
příchodu bychom 
to mohli stihnout. 

Kdyby přišel včas, mohli 
bychom to stihnout. 

za jaké 
podmínky? 

p. u. 
podmínky 

Vrátil se z místa 
příchodu. 

Vrátil se, odkud přišel. odkud? p. u. místa 

Dobrý sportovec 
musí vynikat ve 
všem. 

Kdo chce být dobrým 
sportovcem, musí vynikat ve 
všem. 

kdo? podmět 

Udělal to 
překvapivě dobře. 

Udělal to tak dobře, až jsme byli 
překvapeni. 

jak? p. u. 
způsobu 

 

Větný člen v prvním sloupečku je v druhém sloupečku vyjádřen větou. Už jsme 

si řekli, že takové větě, která nahrazuje větný člen, říkáme věta vedlejší. Otázka 

zůstává stejná, proto i druh větného členu je stejný. Z podmětu je vedlejší věta 

podmětná, z přívlastku vedlejší věta přívlastková a  třeba z příslovečného určení 

času vedlejší věta příslovečná časová. 
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Jak poznáme vedlejší větu: 

a) Můžeme se na ni zeptat jako na větný člen. 

b) Můžeme ji na větný člen převést, i když někdy je vedlejší věta vhodnější            

a méně "kostrbatá".  

Např: Můžeš si o mně myslet, co chceš. → Můžeš si o mně myslet cokoliv. 

c) Vždy je významově závislá na jiné větě (hlavní, nebo jiné vedlejší). 

d) Začíná spojovacím výrazem podřadícím, tady jsou alespoň nejzákladnější: 

 

spojky podřadící že, aby, jak, jako, když, i když, jakmile, kdyby, ač, 
ačkoliv, protože, poněvadž, třebaže, přestože, zda, zdali, 
jestliže, než, nežli, -li 

vztažná zájmena kdo, co, jaký, který, čí, jenž 
vztažná příslovce kde, kam, odkud, kudy, kdy, odkdy, dokdy, ač, proč, jak - 

tak 
 

Před spojovacími výrazy podřadícími se vždy píše čárka! 

  

Věta vedlejší nejčastěji následuje až za větou hlavní, ale může tomu být i 

naopak: Když budeš rychle hotov, můžeš si jít hrát. - Kdy si můžeš jít hrát? - 

Když budeš hotov. → vedlejší věta příslovečná časová. 

 

A jak poznáš větu hlavní od vedlejší: 

a) Není závislá na žádné další větě (nepřipadá v úvahu, že by začínala podřadící 

spojkou). 

b) Můžeme ji ze souvětí "vytáhnout" bez toho, aby úplně ztratila smysl. 

Např: Šel přes trávník (hlavní věta), i když to bylo zakázáno. - "Šel přes 

trávník" může klidně existovat samo. 
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 Při určování vět hlavních a vedlejších se tedy řiď významem (je věta 

významově samostatná nebo ne) a spojkami. Větou hlavní často souvětí začíná, 

pokud ovšem na začátku není spojka podřadící. 

 

Existuje ještě souvětí souřadné. Skládá se z dvou a více vět hlavních a 

libovolného počtu vět vedlejších.  

Může vypadat takto: 1H------2H 

Nebo takto: 1H------2H------3H 

I takto: 1H------------3H------4H 

                      2V                              5V 

A třeba takto: 1H------2H------------------5H 

                                        

                                        3V      4V 

        

Mezi hlavními větami, nebo mezi vedlejšími větami, které obě závisí na stejné 

větě řídící, existují tzv. významové poměry . Je jich celkem šest. 

1) slučovací  

2) odporovací 

3) vylučovací 

4) stupňovací 

5) příčinný  

6) důsledkový 

Blíže se s nimi můžeš seznámit v učebnici mluvnice, pokud jsi zvládl předchozí 

učivo, můžeš už s klidným svědomím s učebnicí pracovat a naše pracovní listy 

už nepotřebuješ. 

Hodně štěstí. 
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1. V tomto cvičení zkusíš k vyznačeným větám vedlejším vymyslet vhodné 

otázky: 

Dostali jsme trest, protože jsme zlobili. 

Až se najím, půjdu ven. 

Měl jistotu, že to zvládne. 

Je zajímavé, že skoro nikdo nechyběl. 

Když mi vyhovíš, uděláš mi velkou radost. 

Vyprávěl nám příhody, které zažil o dovolené. 

Snažil se tak, že se zpotil.  

Když se setmělo, vyrazili jsme na cestu domů. 

Nevěděl, že se bratrovi něco stalo. 

 

2. U každého souvětí podřadného z minulého cvičení rozhodni, kterému 

z těchto dvou nákresů odpovídá: 

A: 1H 

               2V 

 

B:           2H 

    1V 

V je označení vedlejší věty, H značí větu hlavní. 

 

3. Urči u spojovacího výrazu, zda jde o spojku podřadící, vztažné zájmeno, 

nebo vztažné příslovce: 

Jezte, co hrdlo ráčí. Udělal to tak, jak jste si přál. Navrhuji, aby šel Martin. 

Vraťte se domů, než se setmí. Nikdo netušil, že bude letos tak mírná zima. Až 

dorazíte na místo, dejte mi vědět. Jakmile se rozednilo, vyrazili jsme na cestu. 

Řekni mi, kam pojedeš na prázdniny. Nehas, co tě nepálí. 
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4. V uvedených souvětích podtrhni větu vedlejší: 

Nechci, aby mi do toho někdo mluvil. Co nemůžeš splnit, neslibuj. Když přijde 

včas, uděláme si k večeři řízky. Až si ho koupíš, dobře se o něj starej. Jak rychle 

vše zapomněl, nás velmi překvapilo. Znám místo, kde je i v sezóně klid. 

Přestože sluníčko svítilo, voda byla studená. Chtěli, aby odešla. 

 

5. Urči druh vedlejší věty: 

Doufal jsem, že tam najdu přítele. 

Skoro si teď přeji, aby nepřijela. 

Odebrala se tam jen proto, aby se setkala s Klárou. 

Když zavřeli restauraci, odešli jsme domů. 

Obdivovali jsme nádoby, které byly vyrobeny z bronzu. 

Kdybych měl čas, šel bych na houby. 

Děláš, jako bys o tom slyšel poprvé. 

Je správně, že o tom přemýšlíte. 

  

6. Vymysli příklad souvětí podřadného, které by odpovídalo následujícímu 

schématu: 

a) 1H 

               že 2V (předmětná) 

b) Když 1V (příslovečná podmínková) 

                                                                2H 

c) 1H 

                který 2V 
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7. Zkus podle schémat v předešlém cvičení rozkreslit následující souvětí. 

Nezapomínej na spojovací výrazy, dodržuj pořadí vět v souvětí: 

Zavolej, i když budeš mít málo času. Kdybych měl peníze, koupil bych si 

motorovou loď. Vyplašili jezevce, který spal v noře. Otec se tázal, co se stalo. 

Oblékl se teple, aby nenachladl. Bydlel tam, kde nebyl ani obchod. 

 

8. Doplň do souvětí čárky: 

Říkali mu Horák ačkoliv se jmenoval Tříska. Nikdo z chlapců nevylézal ze 

stanu protože se báli. Budeš se bránit když tě obviní? Polož to někam kam děti 

nedosáhnou. Vyčerpané děti usnuly tak že je nebylo možné probudit. Vůbec jim 

nevadilo že se chystáme k večeři. Lidé říkají že čtyřlístek přináší štěstí. 
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