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Skloňování podstatných jmen - procvičování pro 4. ročník 
 
1. Procvičuj koncovky rodu středního a pravopis vyjmenovaných slov. 
 
a) V  ob___l___  roste  p___r.  Ve  škole  rýsujeme kružidl___.  Pes  se  ukryl  ve  křov___.  
 P___chá  hm___z  žihadl___?  V  ___dol___  b___la  malá  v___ska.  Máme  rozv___nuté  
 zemědělstv___,  ale  také  lesnictv___  a  ovocnářstv___.  Chodec  z___stal  pod  kol___  
 automob___lu.  V  severní  Evropě  je  neobv___kle  s___chravé  podneb___.  Co  děláte  v  
 ponděl___?  Ukaž  na  mapě  Povltav___.  Kopřiva  ho  popálila  žahadl___.  V___jel  do  
 pol___.  L___ska  v___strašeně  v___letěla  ___  mláz___.  Topíme  uhl___m  a  dřív___m. 
 

b) Dob__tče  žv___kalo  b___l___.  Chobotnice  ov___nula  oběť  chapadl___.  Na  neb___  
 svítí  hvězdy.  Bažant  zm___zel  ve  křov___.  Ul___čníku,  neklouzej  se  po  zábradl___.  
 Sníh  křupal  pod  chodidl___.  Nemocný  člověk  sladí  sladidl___.  Počítáme  ___  
 v___sokými  čísl___.  Řídíš  se  říkadl___?  V___tvarnice  v___zdob___la  oděv  v___šitými  
 slov___.  Na  pol___  v___dí  ptáky.  V___drbej  zeď  nad  um___vadl___.  Přeji  zdrav___. 
 

2. Procvičuj koncovky rodu ženského a pravopis VS. 
 
a) Půjčil  si  košil___  od  Ev___.  Dali  hlav___  dohromady.  Sedl  si  na  židl___  před  
 tabul___  a  chv___l___  vzpom___nal.  V  létě  m___váme  chrp___.  Okna  b___la  
 zatažena  záclonam___.  Na  nebi  sv___til  měs___c  ___  hvězdam___.  V  z___mě  
 chodím  ze  škol___  až  za  tm___.  K  večeři  mám  v___borné  mas___čko  s  
 fazolem___.  Obv___kle  se  dívá  na  telev___z___.  Uv___děl  lamp___.  Nejím  cibul___. 
 

b) Rozsekni  to  šavl___.  Posaď  se  na  židl___.  Má  pevnou  vůl___.  Přijdeme  v  neděl___.  
 Nab___l  p___stol___.  Nemá  žádné  hrubé  chyb___.  Kup  kytičku  bledul___.  Půjdu  
 lov___t  hus___.  V___děl  jsi  v___l___  v___t   věnce?  V  les___ku  to  voní  fialkam___.  
 Hol___č  používá  břitv___.  Starob___lé  hrady  jsou  opředené  pověstm___.  Právě  
 kvetou  l___p___.  Osmaž  řízky  na  pánv___.  Belhá  se  o  berl___.  B___dlíme  u  El___.   
 

3. Procvičuj koncovky rodu mužského a pravopis VS. 
 

 L___stonoš  si  odpočinul  pod  bez___.  V  zahradě  jsou  páv___.  U  vody  stojí  dom___.  
 V___čisti  si  zub___.  Nebaví  ji  nosit  cop___.  V___řiď  p___tlákov___,  že  si  trest  
 odp___ká.  Sl___šeli  tetřev___.  Jsou  to  obtížné  úkol___.  Martin  sb___rá  motýl___.  

 Jsou  tam  červ___.  Nesnáším  červ___  v  jídle.  Zahradníkov___  přivezli  zás___lku   
 v   p___tl___ch.  V___těz  b___l  v  cíl___.  Běž  k  velitel___.  Dobrý  den,  přítel___.  
 Promluv  si  s  ob___vatel___.  Odevzdal  dop___s___  panu  ředitel___.  Dívky  předají  
 v___těz___  cenu.  Má  předp___s___  na  léky  a  kapky  proti  kašl___.  Čteš  časopis___? 



 
 
Skloňování podstatných jmen - řešení 
 
1. Procvičuj koncovky rodu středního a pravopis vyjmenovaných slov. 
 
a) V  obilí  roste  pýr.  Ve  škole  rýsujeme kružidly.  Pes  se  ukryl  ve  křoví.  Píchá  hmyz  
 žihadly?  V  údolí  byla  malá  víska.  Máme  rozvinuté   zemědělství,  ale  také  lesnictví  a  
 ovocnářství.  Chodec  zůstal  pod  koly automobilu.  V  severní  Evropě  je  neobvykle  
 sychravé  podnebí.  Co  děláte  v  pondělí?  Ukaž  na  mapě  Povltaví.  Kopřiva  ho  
 popálila  žahadly.  Vyjel  do   polí.  Lyska  vystrašeně  vyletěla  z  mlází.  Topíme  uhlím  a  
 dřívím. 
 

b) Dobytče  žvýkalo  býlí.  Chobotnice  ovinula  oběť  chapadly.  Na  nebi  svítí  hvězdy.  
 Bažant  zmizel  ve  křoví.  Uličníku,  neklouzej  se  po  zábradlí.  Sníh  křupal  pod  chodidly.  
 Nemocný  člověk  sladí  sladidly.  Počítáme  s  vysokými  čísly.  Řídíš  se  říkadly?  
 Výtvarnice  vyzdobila  oděv  vyšitými  slovy.  Na  poli  vidí  ptáky.  Vydrbej  zeď  nad  
 umyvadly.  Přeji  zdraví. 
 

2. Procvičuj koncovky rodu ženského a pravopis VS. 
 

a) Půjčil  si  košili  od  Evy.  Dali  hlavy  dohromady.  Sedl  si  na  židli  před  tabuli  a  chvíli  
 vzpomínal.  V  létě  míváme  chrpy.  Okna  byla  zatažena  záclonami.  Na  nebi  svítil  
 měsíc  s  hvězdami.  V  zimě  chodím  ze  školy  až  za  tmy.  K  večeři  mám  výborné  
 masíčko  s  fazolemi.  Obvykle  se  dívá  na  televizi.  Uviděl  lampy.  Nejím  cibuli. 
 

b) Rozsekni  to  šavlí.  Posaď  se  na  židli.  Má  pevnou  vůli.  Přijdeme  v  neděli.  Nabil  

 pistoli.  Nemá  žádné  hrubé  chyby.  Kup  kytičku  bledulí.  Půjdu  lovit  husy.  Viděl  jsi  
 víly  vít   věnce?  V  lesíku  to  voní  fialkami.  Holič  používá  břitvy.  Starobylé  hrady  jsou  
 opředené  pověstmi.  Právě  kvetou  lípy.  Osmaž  řízky  na  pánvi.  Belhá  se  o  berli.  
 Bydlíme  u  Ely.   
 

3. Procvičuj koncovky rodu mužského a pravopis VS. 
 

 Listonoš  si  odpočinul  pod  bezy.  V  zahradě  jsou  pávi.  U  vody  stojí  domy.   Vyčisti  si  
 zuby.  Nebaví  ji  nosit  copy.  Vyřiď  pytlákovi,  že  si  trest  odpyká.  Slyšeli  tetřevy.  Jsou  
 to  obtížné  úkoly.  Martin  sbírá  motýly.  Jsou  tam  červi.  Nesnáším  červy  v  jídle.  
 Zahradníkovi  přivezli  zásilku  v  pytlích.  Vítěz  byl  v  cíli.  Běž  k  veliteli.  Dobrý  den,  
 příteli.  Promluv  si  s  obyvateli.  Odevzdal  dopisy  panu  řediteli.  Dívky  předají   vítězi  
 cenu.  Má  předpisy  na  léky  a  kapky  proti  kašli.  Čteš  časopisy? 
 


