
ČJA/P1A/Distanční výuka/ 

Učební texty č. 19 a 20 
 

Učební texty neopisujte do sešitů – stačí, když si to prostudujete, 

popřípadě vytisknete na počítačové tiskárně a do sešitu vložíte.  

Pouze vypracujte domácí úkoly a pošlete mi je na e-mail: 

reditel@sousvodnany.cz 
 

A) Psaní i/y v koncovkách podstatných 

jmen 
Podstatná jmena = jsou názvy osob, zvířat, věcí a vztahů (např. maminka, tygr, 

   stůl, přátelství). Mohou označovat i vlastnosti a děje, činnosti 

   a stavy (např. laskavost, plavání, zahradničení, spánek). 
 

U podstatných jmen určujeme: 

1. Mluvnický rod (mužský, ženský, střední). 

2. Číslo (jednotné nebo množné). 

3. Pád (1. pád až 7. pád). 

4. Vzor – vzory se liší podle mluvnického rodu 

(existují tedy vzory pro rod mužský, další pro 

rod ženský a také pro rod střední). 

5. Mluvnickou životnost – určujeme pouze u 

mužského rodu. 

Podstatná jména se ještě dělí na: 

a) Podstatná jména vlastní – píší se s velkým 

počátečním písmenem 

b) Podstatná jména ostatní – píší se s malým 

počátečním písmenem 

Podstatná jména vlastní 

 Tato podstatná jména označují jednu určitou osobu (Jiří Orten), jedno 

určité zvíře (Alík), jedno určité pohoří (Beskydy), jednu určitou horu (Sněžka), 

jedno určité město (Vodňany), jednu určitou ulici, náměstí (ulice Kosmonautů; 

náměstí Míru), jednu určitou řeku (Blanice), jeden určitý stát (Česká republika), 

jednoho určitého příslušníka národa (Čech), jednu určitou knihu (Jiří Orten: 

Elegie), jeden určitý časopis (časopis Téma), jeden určitý klub nebo spolek 

(Sparta Praha). 
  



 

Úkol č. 1 (doplňte velké nebo malé počáteční písmeno) a zašlete na můj e-mail 

reditel@sousvodnany.cz 

(B/b)enešov, (V/v)ysoké (T/t)atry, (K/k)arlovy (V/v)ary, (A/a)meričan, hora 

(P/p)raděd, kocour (M/m)ikeš, (T/t)ýn (N/a)ad (V/v)ltavou, náměstí (S/s)vobody, 

řeka (O/o)tava, (P/p)olsko, (B/b)ožena (N/n)ěmcová napsala knihu (B/b)abička, 

(L/l)iga pro lidská práva. 

 

Úkol č. 2 

Napište, jak se jmenuje obyvatel: Vzor: Řecko  Řek a zašlete na můj e-mail 

reditel@sousvodnany.cz 

 

Anglie __________________ 

 

Mongolska __________________ 

 

Indie __________________ 

 

Kanady __________________ 

 

Ruska __________________ 

 

Japonska __________________ 

 

 

B) Vzory podstatných jmen 
 

Pro skloňování a pravopis koncovek i/y u podstatných jmen byly určeny mluvnické 

vzory. Nejsložitější pravopis koncovek i/y je u mužského rodu (musí se zde navíc ještě 

určovat mluvnická životnost/neživotnost); jednodušší pravopis těchto koncovek je u rodu 

ženského a středního: 

 

1) Rod ženský – vzory: 

ŽENA  koncovka – a v 1. pádu čísla jednotného 

   (tvrdý vzor) 

   RŮŽE koncovka – e v 1. pádu čísla jednotného 

   (měkký vzor) 

   PÍSEŇ bez koncovky v 1. pádu čísla jednotného (v 2. 

     pádu č. j. má koncovku –e/-ě) 

   KOST bez koncovky v 1. pádu čísla jednotného (v 2. 

     pádu č. j. má koncovku – i) 



Pravopis: V koncovkách tvrdého vzoru ŽENA se píše tvrdé –y; pouze 

   koncovka 7. pádu množného čísla má měkké – i (-ami).  

   Např.  ženami, knihami). 

 

   V koncovkách vzorů RŮŽE, PÍSEŇ, KOST se píše jen  

   měkké –i.  

Úkol č. 3 
Uveďte slova v závorkách do správného pádu, doplňte správná –i nebo –y v koncovkách a cvičení 

napište a zašlete na můj e-mail reditel@sousvodnany.cz 

Přijďte k nám na (chvíle) v (neděle) odpoledne. Děda chodí o (hůl). Nedaleko 

(bříza) jsme našli (houba, liška). Proč jdeš pozdě do (škola)? Objevily se květy 

(bledule, sněženka). Sedli jsme si do stínu (lípa). Z lesa se ozvalo houkání 

(sova). Museli jsme nejprve zdolat vysoké (skála).  

 

2) Rod střední – vzory: 

MĚSTO koncovka – o v 1. pádu čísla jednotného 

   (tvrdý vzor) 

   MOŘE koncovka – e v 1. pádu čísla jednotného 

   (měkký vzor) 

   KUŘE koncovka – e v 1. pádu čísla jednotného a  

   (smíšený vzor) koncovka – ete v 2. pádu čísla jednotného 

   STAVENÍ koncovka – í v 1. pádu čísla jednotného 

 

Úkol č. 4 
Doplňte správná –i nebo –y v koncovkách, cvičení napište a zašlete na můj e-mail 

reditel@sousvodnany.cz 

Přivezli nám uhl- a dřív-. Koleje se chvěly pod kol- lokomotiv-. V pol-ch 

dozrávalo obil-. Divoké hus- mají hnízda v rákos-. Dívali jsme se za letadl-, 

která zmizela v oblacích. V horách je chladnější počas-. V domě máme 

pekařstv-. Toto je chráněné územ-. Chraň si své zdrav-. Víš, co to je podhoub-? 

Sejdeme se v podloub- na náměst-. 

 

Všechny čtyři úkoly napište a pošlete mi na e-mail: 

reditel@sousvodnany.cz 
 

Poznámka: Vzory nejsložitějšího mužského rodu si necháme na příště. 


