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Klíčová slova

Podstatná jména abstraktní, konkrétní, hromadná, pomnožná,
látková
Materiál je určen k procvičení a zopakování učiva týkajícího se
třídění podstatných jmen. Může být využit jako pracovní list pro
každého jednotlivého žáka nebo jako předloha zobrazená na
interaktivní tabuli.
V úvodním přehledu si žáci zopakují podle jakých parametrů
třídíme podstatná jména.V prvním cvičení žáci vyhledávají v řadě
slov podstatná jména abstraktní. V následujícím cvičení pak tvoří
věty se zadaným slovem, ve kterých má být zřejmý rozdíl mezi
užitím téhož podstatného jména ve významu abstraktním a
konkrétním. Dále třídí slova do tabulky podle toho, zda vyjadřují
svými tvary obě čísla, nebo pouze pouze číslo jednotné (podstatná
jména hromadná), či množné (podstatná jména pomnožná).
V posledním cvičení vyhledávají v řadě slov podstatná jména
látková.

Anotace

Třídění podstatných jmen - opakování
Doplňte:
I.
Podstatná jména pomnožná mají pouze tvary (jednotného/množného) ___________________ čísla,
označují jimi (jednu/více) ______________věc/í.
Podstatná jména hromadná mají pouze tvary (jednotného/množného) ___________________ čísla,
označují jimi (jednu/více) ______________věc/í stejného druhu.
Podstatná jména látková označují tvarem (jednotného/ množného) _________________ čísla samotnou
látku bez ohledu na její množství.
II.
Názvy osob, zvířat a věcí označují podstatná jména (abstraktní/konkrétní) ________________________ .
Názvy vlastností, činností a vztahů označují podstatná jména (abstraktní/konkrétní) ________________ .
Úkoly:
1. Podtrhněte podstatná jména abstraktní:
Bída, starosta, stůl, pes, neschopnost, maceška, plavání, zlost, sele, řezník, paměť, smrk, kniha, gymnastka
2. Utvořte se zadaným slovem 2 různé věty tak, aby byl zřejmý rozdíl mezi konkrétním a abstraktním
podstatným jménem:
pohled
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Roztřiďte podstatná jména do tabulky :
ptactvo, brýle, obecenstvo, knihy, listí, dveře, lodě, židle, Pardubice, tepláky, ústa
Podstatná jména
HROMADNÁ

Podstatná jména
POMNOŽNÁ

Podstatná jména tvořící
JEDNOTNÉ I MNOŽNÉ ČÍSLO

4. Podtrhněte podstatná jména látková :
Rostliny, pivo, mrkev, rohlík, voda, křoví, káva, sůl, zeď, strom, počítač, tabulka, krása, penál, tužka

