
VIII. ČJ                                                                                  Příjmení:__________________ 

 

Opakování – STAVBA SLOVA 

 

1. Ve slovech tužkou podle pravítka zatrhněte kořen slova ( pod   ka ): 
  
podkova, cukrárna, kovářství, odletět, neškodný, poškolák, podkoní, dráteník, zápisník, 

knihovna 
 

2.  Vyhledejte dvojice příbuzných slov, napište je, zatrhněte kořen slova a barevně vyznačte 

hlásky, které se v kořenu slova změnily: 

zpívat, světlo, kůl, běloba, rozsvícený, nosit, dub, ruka, bleška, ručně, ořech, tíha, oříšek, 

kolík, zpěvník, doubek, nošení, blecha, bílý, těžký 

zpívat – zpěvník, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Doplňte vhodné předpony: 

____pečný let, zasloužený ___počinek, vrhl se do práce s velkým ____šením, ___naučil 

se kouřit, ____sypaná mouka, poslouchat ____pověď počasí, ____poloviční většina, 

___nikající sportovec, ____táhnout nepojízdné auto 

 

 

KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN  

 

1. Doplňte vzory k podstatným jménům rodu středního:  

prádlo - ____________             bohatství - ______________          děvče - ______________ 

dítě - ______________              hedvábí - _______________          koleno - _____________ 

hnízdo - ____________             koště - _________________          jablko - ______________ 

podnebí - ___________             Maďarsko - _____________          kakao - ______________ 

 

2.  Doplň i,í/y,ý: 

se světl_, na pol_, pohodl_, tajemstv_, konop_, po neb_, sít obil_, s las_, 

prostranstv_, na územ_, za zdymadl_, za čerpadl_, na zdrav_, za skl_, jmel_ 

 



 

3. Napište tato podstatná jména v7.pádě jednotného čísla a v  6. a 7. pádě množného čísla 

(pomůže ti tabulka na str. 88 – mají stejnou koncovku jako jejich vzor): 
 

 

 dědictví poupě křeslo vítězství hřiště 

7.p,č.j. 
     

6.p,č.mn.      

7.p,č.mn.      

 

4. Doplňte vzory k podstatným jménům rodu ženského: 

skvrna - ____________              tvář -  ________________            loděnice - _______________ 

step - ______________              tapeta - ________________          demokracie - _____________ 

nafta - _____________              beseda - _______________           mrzutost - ______________ 

obloha - ____________             bolest - ________________           modelína - ______________ 

 

5.  Doplň i,í/y,ý: 

ve chvíl_, slané slz_, do tm_, časté chyb_, do škol_, včel_, pod hráz_, na mez_ch, 

ze slám_, žiraf_, do vazb_, o tarantul_, v broskv_ch, od kopřiv_, z bobul_, za 

plavb_, s pevnou vůl_ 

 

6. Doplňte životnost a vzor k podstatným jménům rodu mužského: 

automobil - ________________   dub -  __________________    kašel - ____________________ 

drát - _____________________   nůž - ___________________   medvěd - __________________ 

pilník - ____________________  pstruh - _________________   přístav - ___________________ 

teploměr - _________________   vrabec - _________________  buldozer - __________________ 

 

7. Doplň i,í/y,ý: 

se lv_, k dědov_, dlouhé vlas_, chytat červ_, pravé hřib_, rozkvetlé strom_, pod 

kůl_, řešit hlavolam_, k Janov_, okoralé chleb_, nejíst salám_, ostré dráp_, staré 

erb_, pěkné seriál_, plné příkop_ 

 


