
ČJA/P1A/Distanční výuka/ 

Učební texty č. 21 a 22 
 

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) Vzory podstatných jmen rodu mužského 
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) 
 

1) Rod mužský – vzory 
mluvnicky životné: 

PÁN   bez koncovky v 1. pádu č. j. a v 2. pádu čísla  

(tvrdý vzor)  jednotného má koncovku – a. 

   MUŽ   bez koncovky v 1. pádu č. j. a v 2. pádu čísla 

   (měkký vzor) má koncovku – e. 

   PŘEDSEDA  V 1. pádu čísla jednotného má koncovku 

   (tvrdý vzor)  -a. 

   SOUDCE  V 1. pádu čísla jednotného má koncovku 

   (měkký vzor) - e. 

2) Rod mužský – vzory mluvnicky neživotné: 

  HRAD (a LES) bez koncovky v 1. pádu č. j. a v 2. pádu čísla  

  (tvrdý vzor)  jednotného má koncovku buď – u.  

     (HRADU), nebo –a (LESA). 

   STROJ  bez koncovky v 1. pádu č. j. a v 2. pádu čísla 

   (měkký vzor) má koncovku – e. 

 

Shrnutí:  U mužského rodu máme tedy celkem 6 mluvnických vzorů, 

   přičemž vzory „pán“, „muž“, „předseda“ a „soudce“ jsou 

   mluvnicky životné a zbývající dva vzory „hrad“ (spolu  

   s pomocným vzorem „les“) a „stroj“ jsou mluvnicky  

   neživotné. 

Pravopis:  

A) Tvrdé –y se u tvrdých vzorů pán, hrad, předseda píše  v těchto koncovkách: 

 Ve 4. a 7. pádu množného čísla vzoru PÁN (pány, orly, 

psy) 

 V 1., 4. a 7. pádu množ. čísla vzoru HRAD (hrady, 

stromy) 
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 V 7. pádu množného čísla vzoru PŘEDSEDA 

(předsedy) 

B) Měkké –i, -í se u tvrdých vzorů píše v těchto koncovkách: 

 V 1. a 5. pádu množného čísla vzoru PÁN (páni, orli, 

psi) 

 Ve 3. a 6. pádu jednotného čísla (pánovi, předsedovi – 

zde koncovka –ovi) 

 V 6. pádu množného čísla (o pstruzích, na březích, na 

zámcích – zde koncovka – ích) 

C) Měkké –i se píše vždy ve všech koncovkách měkkých vzorů MUŽ,  

   STROJ a SOUDCE. 

Pozn.:  

 Problémem někdy může být určení mluvnické životnosti/neživotnosti. 

 Předně je třeba říci, že jde o čistě mluvnickou kategorii (nemá nic 

 společného s tím, zda předmět označovaný daným podstatným jménem je 

 biologicky živý nebo neživý). Mluvnická životnost se pozná tak pouze 

 tímto způsobem: 

 

 

 

 

 Ve všech ostatních případech, tj. má-li v 1. p. č. množného např. 

 koncovky – e, -ě, -y aj. je mluvnicky neživotné. 

 

 Např.  Roboti pracovali. (podstatné jméno „robot“ je mužského rodu, v 1. 

      p. č. množ. má koncovku –i, z čehož plyne, že je 

      mluvnicky životné – vzor PÁN – roboti jako páni 

      – tedy na  konci píšeme měkké –i). 

   Roboty pracovaly.(podstatné jméno „robot“ je mužského rodu, v 1. 

      p. č. množ. má koncovku –y, z čehož plyne, že je 

      mluvnicky neživotné – vzor HRAD – roboty jako 

      hrady– tedy na konci píšeme tvrdé –y). 

   Poznámka:  

Slova jako roboti/roboty, slanečci/slanečky, zavináči/zavináče 

kolísají v mluvnické životnosti, takže toto u jiných podstatných 

jmen mužského rodu nelze udělat (psát jednou –i a podruhé –y), 

protože u 99% případů je situace naprosto jednoznačná – 

buď se píše –i, nebo –y). Slovo „robot“, které kolísá 

v mluvnické životnosti jsem vybral jako příklad proto, že dobře 

ukazuje, jak je určení mluvnické životnosti pro správný pravopis 

důležité. 

  

Podstatné jméno rodu mužského je životné, pokud má v 1. pádě čísla 

množného tyto čtyři koncovky: -i, -í, -é, -ové 



Úkol č. 1 
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 

 

Nákladní automobil_ přivezly na staveniště těžké trám_. V hlubokých les_ch 

rostou stoleté dub_. Čáp_ odletěli na jih. Už máš všechny úkol_? Bratr má doma 

poštovní holub_. Nekupuj zajíce v pytl_! Odjel na chatu s přátel_. V zoologické 

zahradě jsme pozorovali lv_, tygr_, pardál_ a orl_. V mořském akváriu jsme 

viděli nádherné krab_. Pstruz_ potřebují čistou vodu. Viděl jsem, jak se nad les_ 

vznáší jestráb_. Ze střechy vyletěli holub_. 
 

 

 

SLOH 

Soukromé osobní dopisy  
(např. vyjádření blahopřání) 

 

1) Charakteristika osobních dopisů: 

1. NEFORMÁLNÍ, NEOFICIÁLNÍ 

2. CITOVĚ ZABARVENÉ 

3. VYJADŘOVÁNÍ V NÁZNACÍCH 

4. STYL MLUVENÝCH PROJEVŮ – i nespisovné 

vyjadřování 

5. TEMATICKÁ NEUSPOŘÁDANOST – přeskakování  

2) Úprava osobních dopisů: 

1. KLASICKÁ   - ODSAZUJÍ SE ZAČÁTKY 

ODSTAVCŮ – 5      ÚHOZŮ OD LEVÉ SVISLICE, 

PODPIS VPRAVO 

2. BLOKOVÁ – LEVÝ OKRAJ ZAROVNANÝ OD 

LEVÉ SVISLICE, MEZI ODSTAVCI VYNECHANÝ 

ŘÁDEK, PODPIS VLEVO 

3. PODPIS VLASTNORUČNÍ  

3) Blahopřejné osobní dopisy: 

   Gratulace, blahopřejné dopisy píšeme k různým  

   příležitostem – Vánocům, Velikonocům, narozeninám, 

   životním jubileím, k životním výročím, úspěchům v 

   osobním i pracovním životě. 

 Píšeme osobám známým – citlivě, vtipně, 

humorně, srdečně 

 - poděkujeme, je-li to vhodné 



 oslovení volíme, jak jsme zvyklí 

 

Příklad osobního blahopřejného dopisu: 

 

Milá Maruško, 

 

 s překvapením zjišťuji, že zanedlouho slavíš své „kulaté“ narozeniny. 

Nikdo by Ti tento věk určitě nehádal. 

 Vzpomínám na léta našeho dětství a mládí, která jsme ve Vodňanech 

prožily. 

 Věřím, že Ti Tvůj životní elán vydrží i do dalších let a že se budeme 

společně setkávat nejen na srazech naší bývalé třídy. 

 Přeji Ti, abys své narozeniny příjemně oslavila v kruhu svých blízkých. Do 

dalších let hodně zdraví, spokojenosti v práci i v rodině, ale i plno pěkných 

zážitků. 

 Se srdečným pozdravem 

         Karolina /podpis/ 

 

 

Úkol č. 2 
Napište novomanželům osobní blahopřejný dopis k sňatku a tento úkol mi pošlete na níže uvedený 

e-mail. 

 

 
 

Oba úkoly napište a pošlete mi na e-mail: 

reditel@sousvodnany.cz 
 

Poznámka:  V týdnu od 31. 5. 2021 do 6. 6. 2021 už budete konečně ve 

   škole na prezenční výuce, takže pravopis v koncovkách 

   přídavných jmen si necháme na tento týden (výklad, zápis 

   probrané látky, cvičení, domácí úkoly). 


