
Ahojte, 

pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

Poznámky prosím prepísať do zošitov, 

vypracovať všetky úlohy.

Slovenský jazyk
Učivo pre 5. ročník ZŠ (od 25.1.2021 – do 5.2.2021)
Téma: Podstatné mená mužského rodu



Opakujeme

Čo sú podstatné mená?

• pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti, deje

a) všeobecné – pomenovanie osôb, zvierat, vecí ... toho istého druhu

- píšeme ich s malým začiatočným písmenom

b)  vlastné - mená jedinečných osôb, zvierat, vecí, zemepisných 

názvov, sviatkov

- píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom

- názvy dní v týždni a mesiacov NIE SÚ vlastné



Opakujeme

Podstatné mená mužského rodu delíme na:

A. Životné – Podstatné mená mužského rodu, ktoré označujú živú

osobu. Ukazujeme na ne zámenom ten – tí.

B. Neživotné - Podstatné mená mužského rodu, ktoré označujú

neživú vec alebo živočícha. Ukazujeme na ne zámenom ten –

tie.



vzor DUB

• podľa vzoru DUB sa skloňujú neživotné podstatné mená 

mužského rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na tvrdú alebo 

obojakú spoluhlásku vzor dub singulár plurál

N dub duby

G duba dubov

D dubu dubom

A dub duby

L dube duboch

I dubom dubmi



➢ Určím, akého rodu je podstatné meno – ten

strom, mužský rod.

➢ Určím, či je to životné alebo neživotné podstatné

meno (ten strom – tie stromy) = neživotné.

➢ Ak je podstatné meno neživotné, máme vzory

DUB a STROJ.

➢ Vzor určím podľa zakončenia – podstatné meno

strom sa končí základnom tvare na obojakú

spoluhlásku, tak ako vzor DUB.

➢ Môžem si to overiť tak, že dám podstatné meno

do množného čísla : strom – stromy

dub- duby



Doplň správne pádové prípony:

Vysoké Tatry pokrývali v praveku ľad__.

Dnes tam už rastú ihličnaté strom__. Pozdĺž

jarko__ sa ťahajú rad__ dubo__, hrabo__ a

gaštano__. V machu medzi listam__ rastie

množstvo rýdziko__, masliako__ i kozáko__.

Po búrke sa potokm__ valia mohutné prúd_

kalnej vody.



Vypíš podstatné mená, ktoré sa skloňujú 

podľa vzoru dub. Urč gramatické kategórie.

Pricvikol si prsty na rukách. Robotníci sypú do základov

betón. Domom sa rozliehal jeho mocný hlas. Cez vetráky sa

na povalu doplazil hustý dym. Na večeru chystali zemiaky s

mäsom. Po dvore pobehovali sliepky. Kvety vo váze

nevydržali ani do západu slnka. Na hrade sídlil múdry kráľ.

Celé roky spriadal veľké plány. Na brehu potoka mlčky sedel

rybár. Na okraji lesamá líška svoj brloh.



vzor STROJ

▪ podľa vzoru STROJ sa skloňujú neživotné podstatné mená

mužského rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na mäkkú

spoluhlásku vzor stroj singulár plurál

N stroj stroje

G stroja strojov

D stroju strojom

A stroj stroje

L stroji strojoch

I strojom strojmi



➢ Určím, akého rodu je podstatné

meno – ten počítač, mužský rod.

➢ Určím, či je to životné alebo

neživotné podstatné meno

(ten počítač – tie počítače) = neživotné.

➢ Ak je podstatné meno neživotné,

máme vzory DUB a STROJ.

➢ Vzor určím podľa zakončenia – podstatné meno počítač sa

končí základnom tvare na mäkkú spoluhlásku, tak ako vzor STROJ.

➢ Môžem si to overiť tak, že dám podstatné meno do množného

čísla : počítač – počítače stroj - stroje



Vypíš podstatné mená, ktoré sa skloňujú 

podľa vzoru stroj. Urč gramatické kategórie.

Na stole bol položený nôž,

ktorým krájame chlieb. Ráno

zvyčajne pijeme čaj s citrónom.

Predavačovi rýb odrátal

posledné peniaze. Na tanieri

nás čakala chutná večera.



výkres ( N pl. a I pl.) ________________

stupeň (L sg.) ______________________

stĺp (A pl.) ________________________

výherca (I pl.) _____________________

pretekár (D sg.) ____________________

preukaz (G pl.) _____________________

kľúč (I pl.) ________________________

Podstatné mená daj do správneho pádu 

a čísla uvedeného v zátvorke:



výkres ( N pl. a I pl.) ________________

stupeň (L sg.) ______________________

stĺp (A pl.) ________________________

výherca (I pl.) _____________________

pretekár (D sg.) ____________________

preukaz (G pl.) _____________________

kľúč (I pl.) ________________________

Podstatné mená daj do správneho pádu 

a čísla uvedeného v zátvorke:



Ďakujem za 
pozornosť!


