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Anotace:  Tento učební materiál slouží k upevnění a zopakování pravidel při 

  skloňování podstatných  jmen. První část je věnována přehledu, 

  jak skloňovat podstatná jména označující části těla a druhá část je 

  věnována cvičení s možností kontroly v části první. 
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1) a) Některá podstatná jména označující části 

těla mají v množném čísle zvláštní tvary 

    1., 4., , 5. pád  oči  uši 

   2. pád   očí  uší 

   3. pád    očím  uším 

   6. pád    očích  uších 

   7. pád    očima ušima 

 

 

 

 



1) b) Některá podstatná jména označující části 
těla mají v množném čísle zvláštní tvary 

 
    1., 4., , 5. pád  nohy  kolena 
       
   2. pád    nohou kolenou 
      noh  kolen 

     nohám kolenům 
   3. pád    nohám kolenům 
   6. pád    nohou kolenou 
      nohách kolenech 
   7. pád    nohama koleny 
 

 



 
1) c) Některá podstatná jména označující části těla mají v 

množném čísle zvláštní tvary 
 

   1., 4., , 5. pád  ruce   ramena   prsa 
       
   2. pád   rukou   ramenou   prsou 
        ramen  

       
   3. pád   rukám   ramenům   prsům 
   6. pád   rukou   ramenou   prsou 
     rukách  ramenech 
   7. pád    rukama  rameny   prsy 



2) Pokud podstatná jména neoznačují části těla, 
skloňujeme je v množném čísle podle příslušných 
vzorů.Například: s nohami u stolu. 

 

3) U zdrobnělin těchto jmen používáme v 7. pádě 
množného čísla zakončení ma. Například: s 
ručičkama, s nožičkama. 

 

4) Pokud je před tímto podstatným jménem v 7. pádě 
množného čísla přídavné jméno, číslovka nebo 
zájmeno, přizpůsobuje se koncovka podstatnému 
jménu s dvojným číslem. Například: s dlouhýma 
ušima, mezi čtyřma očima. 

 

       

 



 
 Uveď do správného tvaru mn.č. podstatné 

jméno označující části lidského těla. Podle 
vzorových vět napiš vlastní věty. 

 
Přiložil k /ucho/---------- sluchátko. 
----------------------------------------.  
Sukni měla ke koleno/----------. 
----------------------------------------. 
Tento odborný článek byl o /prso/----------. 
----------------------------------------.  
Písnička byla o modrých /oko/-----------. 
---------------------------------------------. 
       
. 
 



 
Řešení 
 
Uveď do správného tvaru mn.č. podstatné jméno 
označující části lidského těla. Podle vzorových 
vět napiš vlastní věty. 
 
Přiložil k uším sluchátko. 
Písnička příjemně zněla k mým uším. 
  
Sukni měla ke kolenům. 
Stála v rybníce a voda sahala ke kolenům. 
 
Tento odborný článek byl o prsou. 
Lékař byl informován o prsou. 
  
Písnička byla o modrých očích. 
O modrých očích se mu zdál sen. 
 



 
V /ručička/------ držela míček. 
------------------------------------.  
Při pádu se uhodil do /rameno/------------. 
----------------------------------------------. 
Při zánětu průdušek ho bolelo na /prsa/------. 
-----------------------------------------------. 
K /nožička/----------- Olinky. 
------------------------------------------------. 
Vlasy měla zastřižené u /ucho/----------. 
-------------------------------------------------.

  



Řešení 
 
V ručičkách držela míček. 
Děti mívají v ručičkách hodně síly.  
  
Při pádu se uhodil do ramenou. 
Nesl chlapce na ramenou. 
 
Při zánětu průdušek ho bolelo na prsou. 
Na prsou nosil vyznamenání z války. 
 
K nožičkám Olinky. 
Dášenka byla bílá od oušek až k nožičkám. 
 
Vlasy měla zastřižené u uší. 
Vosa proletěla těsně kolem uší. 



 

Obecenstvo mu leželo u /nohy/----------. 

------------------------------------------------.  

Někteří malíři umějí kreslit bez /ruce/---------. 

-----------------------------------------------------. 

Stůl s vyřezávanýma /nohy/----------. 

-----------------------------------------------------.
  

Zajíc s  /dlouhé uši/---------. 

-----------------------------------------------------. 

 

 

 



Řešení 
 
Obecenstvo mu leželo u nohou. 
Věrný pes mu vždy ležel u nohou. 
  
Někteří malíři umějí kreslit bez rukou. 
Fotbal se hraje bez použití rukou. 
 
Stůl s vyřezávanýma nohama.  
Seděl a houpal nohama. 
  
Zajíc s  dlouhýma ušima. 
Líbila se mi kabelka s dlouhýma ušima. 
 
 



 

Řekneme si to mezi /čtyři oči/----------. 

------------------------------------------------.  

Mávala na nás  /baculaté ručičky/---------. 

---------------------------------------------------. 

Židle s /rozviklané nohy/----------. 

--------------------------------------------------.
  

Písek jsme měli v /oči i uši/---------. 

---------------------------------------------------. 



Řešení 
 
Řekneme si to mezi čtyřma očima. 
Byla to dohoda mezi čtyřma očima. 
  
Mávala na nás ručičkama. 
Tleskala ručičkama. 
 
Židle s rozviklanýma nohama. 
Ve starožitnictví jsem koupil stůl s rozviklanýma 
nohama. 
  
Písek jsme měli v očích i uších. 
Zafoukal vítr a prach jsme měli v očích i uších. 
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