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Metodické poznámky:    

- Pracovní list je vhodný k opakování a procvičení učiva – tvary podstatných jmen 

rodu středního v různých pádech a číslech, psaní i/y v koncovkách podstatných 

jmen rodu středního. 

- Žáci pracují podle zadání u jednotlivých úkolů. 

- Žáci provedou hodnocení daných úkolů -  podle svého uvážení zakroužkují číslo 

úkolu u odpovídající obtížnosti.  

- Na závěr pracovního listu žáci ohodnotí svůj výkon vybarvením jednoho popisku. 

 

Řešení: 

1.  

Jednotné číslo – nádobím, skle, slunci, cukrovím, jídla, hříbě    

Množné číslo – číslům, území, košťatům, světel, moři, kladivy 

2.  

Neumyté nádobí, loďka s pádly, pod skly, snadné vítězství, v okolí domu, dobré 

zdraví, hrad se strašidly, hlávka zelí, slunné obydlí, před zrcadly, topit dřívím, malé 

království, nad umyvadly, předpověď počasí, nad poli, svítit světly, mávat křídly, 

jemné hedvábí, cvičit se švihadly, české přísloví. 
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jméno…………………..…………………………..….. datum………………………… 

 

 

PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO 
 

3. Napiš dané tvary podstatných jmen. 

Jednotné číslo     Množné číslo 

nádobí (7. pád)………………………… čísla (3. pád)………………….……….… 

sklo (6. pád)……………………………       území (4. pád)……………….………..… 

slunce (3. pád)……………………..….. košťata (3. pád)………………..………… 

cukroví (7. pád)……………………….. světla (2. pád)……………….…………… 

jídlo (2. pád)…………………………… moře (6. pád)…………………………..… 

hříbě (4. pád)……………………………     kladiva (7. pád)………………………….. 

 

4. Doplň i, í / y, ý. 

Neumyté nádob__, loďka s pádl__, pod skl__, snadné vítězstv__, v okol__ domu, 

dobré zdrav__, hrad se strašidl__, hlávka zel__, slunné obydl__, před zrcadl__, topit 

dřív__m, malé královstv__, nad umyvadl__, předpověď počas__, nad pol__, svítit 

světl__, mávat křídl__, jemné hedváb__, cvičit se švihadl__, české příslov__. 

Úkol byl:   lehký   1.  2.          středně těžký     1.  2.            těžký    1.  2.        obtížný 1.  2.  

Svůj výkon hodnotím: 

 

 

 
Jsem šikovný(á), 

všechno umím. 

 

Snažím se, ale 

občas udělám 

chybu. 

Musím si 

učivo ještě 

procvičit. 


