
 

Podstatná jména - CVIČENÍ 
 
Podstatná jména konkrétní a abstraktní 

 

1. Roztřiďte podstatná jména konkrétní a abstraktní  
/nad podstatná jména nadepište K a A/. 

 

voda, pes, láska, znamení, pomoc, bouda,  plamen, stůl, účet, účel, umělec, snaha 

 

2. Kdy má totéž podstatné jméno význam konkrétní, kdy abstraktní? 
Roztřiďte podstatná jména konkrétní a abstraktní /nad podstatná jména nadepište 
K a A/. 

 

K domu vedla úzká cesta. Rodiče podnikli cestu do Itálie. 

Na čele má první vrásky. V čele vlády je premiér. 

Měl bys mu dát pokoj. Můj pokoj je uklizený. 

Ze třídy se ozvala rána. Rána na ruce se rychle hojila. 

Máme nové hodiny. Hodiny angličtiny mě baví. 

 

Podstatná jména obecná a vlastní 
 

3. Roztřiďte podstatná jména na obecná a vlastní. Podstatná jména obecná 
zakroužkujte a vlastní podtrhněte.  

 

sešit, Nikola, auto, mapa, Tereza, Evžen, tabule, Arab, Mácha, les, vesnice, Evropa 

 

Pravidla psaní velkých  písmen u vlastních jmen 
 
 

4. Rozhodněte, kde bude velké a kde malé počáteční písmeno, slova napište nad text. 
4. 1  Tak to jsem já… 
 
                         Pepík   Novák                                 v Českých Budějovicích                      v ulici      Na 
Jmenuji se   PEPÍK   NOVÁK   a   bydlím  V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V ULICI NA 
 

SADECH. ČESKÉ BUDĚJOVICE se nachází v ČESKÉ REPUBLICE a ČESKÁ REPUBLIKA je 

jednou ze ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE. Naše REPUBLIKA sousedí například se SLOVENSKEM a 

RAKOUSKEM. Já navštěvuji 5. třídu ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DUKELSKÉ ULICI. Hned vedle 

naší ŠKOLY V ULICI U TŘÍ LVŮ se nachází ŠKOLNÍ JÍDELNA. V naší ZÁKLADNÍ ŠKOLE se 

mi velmi líbí.  
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Mým největším kamarádem je PROKOP OKURKA. PROKOP pochází z  NOVÝCH 

HODĚJOVIC. Ve škole mě nejvíc baví ČESKÝ a ANGLICKÝ JAZYK. Nemluvím sice 

ANGLICKY dobře, ale snažím se. Doma rád čtu. Teď jsem právě dočetl POLÁČKOVU KNIHU 

BYLO NÁS PĚT. Když jsem byl malý, tak mi často četla babička POHÁDKU O ČERVENÉ 

KARKULCE. Samozřejmě mám rád volné dny a ZIMNÍ i LETNÍ PRÁZDNINY. V ČERVENCI 

strávím s rodiči čtrnáct dní U STŘEDOZEMNÍHO MOŘE. Budeme se koupat a opalovat. 

Každý večer budu s bratrem MIRKEM na NEBI pozorovat MALÝ VŮZ.  O ZIMNÍCH 

PRÁZDNINÝCH ihned po ŠTĚDRÉM DNU odjíždíme trávit zbytek VÁNOC a SILVESTRA do 

ŠPINDLEROVA MLÝNA. Tak to jsem já… 

 

4.2  A co ty…? Co mi můžeš o sobě prozradit ty? 
Napište o sobě 10 krátkých vět. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Gramatická kategorie čísla u podstatných jmen 
 

5. Roztřiďte podstatná jména na pomnožná, hromadná a látková, zapište do tabulky. 
 

kalhoty, Velikonoce, mouka, lidstvo, nůžky, voda, káva, mýdlo, obecenstvo, kamení, listí, 

České Budějovice, dveře, ptactvo, pivo 

POMNOŽNÁ HROMADNÁ LÁTKOVÁ 
   
   
   
   
   

 

Skloňování podstatných jmen 

6. Určete, podle kterých vzorů se skloňují podstatná jména. 
 
přítel ....................................................  

hotel.....................................................  

starosta................................................  

ocel ......................................................  

ostrov...................................................  

kreslení ................................................  

topol.....................................................  

chvíle ...................................................  

drahokam.............................................  

peníz....................................................  

svízel ..................................................  

konev...................................................  

cirkus ..................................................  

jídlo......................................................  

rádce ..................................................  

štěně ..................................................  

tabule .................................................  

čáp .....................................................  

trám ....................................................  

les .......................................................   

 
7. Tvořte správné tvary podstatných jmen a odůvodněte. 
 

Chováme čtyři (králíci).................  Konečně došli k (cíl)................. V (lesy).................. rostou 

houby. Poslali dopis (Jaroslav Novák) ........................................... . Setkali jsme se s 

(Francouz, Ital, Španěl) .................................................................... . Jeli na pole se svými 

(kůň) ............................. . Náš soused má dva (pes) ....................... . Odpovězte (předseda) 

...................................... . Nemám rád (zavináč) .................... . Potkal oba (manžel) 

.......................... .  Hovořili jsme o (Vyšehrad) ........................... . Myli jsme skleněné (tác) 

...................... . Silnice je lemována (bříza) ......................... . Připravte si domácí (úkol) 

.......................  
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8. Vytvořte tvary 5. pádu jednotného čísla od slov. 

 

zástupce .....................................................  

pan ředitel ...................................................  

anděl ...........................................................  

přítel ............................................................  

dědic ...........................................................  

strýc ............................................................  

kmotr ...........................................................  

kněz  ...........................................................  

paní ředitelka ..............................................  

Šíma ...........................................................  

pes .............................................................  

pan soudce .................................................  

trenér ..........................................................  

hoch ...........................................................  

 
 

9. Doplňte i/í nebo y/ý. 
 

orloj s apoštol__, z J__hlav__ do Př__b__slav__, bonbon__ prot__ kašl__, se všem__ 

vel__tel__, opravna obuv__, sladké zel__, na step__, na zem__, dva dop__s__, 

s drahokam__, plat__l__ peněz__, v koš__l__ch, v les__ch, řekl__ to M__chalov__, různé 

směs__, s __tal__, se starostm__, loď s vesl__, náhrdeln__k s perlam__, k c__l__, pečuj o 

své zdrav__, v prales__ch, plul__ po Lab__, zaj__má se o automob__l__, letěl__ nad pol__ a 

horam__ 

 
 
Duál (dvojné číslo) 
 
10. Zakroužkujte správné tvary. 
Zajíc stříhal svými uchy / svýma ušima / svými ušmi. 

Dítě tleskalo svýma ručičkami / svými ručičkama / svýma ručičkami. 

Vezmi tašku za obě ucha / obě uši / oběma ušima. 

Stůl se čtyřma nohama / čtyřmi nohami / čtyřemi nohami. 

Klečel na kolenouch / kolenách / kolenou. 

Díval se na mě modrými oky / modrýma očima / modrými očimi. 
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