Milé myšičky a milí myšáci, společně si prohlédneme koncovky
v českém jazyce,vypadají hrůzostrašně, ale je to vlastně jednoduchá
záležitost pro všechny šikulky jako jste vy!
PRAVOPIS PODSTATNÝCH
JMEN SE ŘÍDÍ JEJICH RODEM A
PŘÍSLUŠNOSTÍ KE VZORU
-rod mužský: pán, hrad (les), muž,
stroj, předseda, soudce
-rod ženský: žena, růže, píseň, kost
- rod střední: město, moře, kuře,
stavení
1. a 5. pád č.mn., r.živ. sokoli (páni) x
4. a 7.p. č.mn.r.živ sokoly (pány)
1. a 4.p.č.mn.r.neživ. duby,tácy,
lesy(hrady) x 6. p. č. mn. r. neživ. březích, kostelích (lesích)
pozor na slova: 7. p. č. mn. penězi, Francouzi
V koncovkách –ami,- emi,-ěmi,-mi píšeme i! sestrami, nůšemi,
zeměmi! X pozor na slova: drahokamy, větrolamy,kilogramy,
seznamy – jako hrady(nejsou koncovky!!!)
3. a 6. p .č .j. v koncovce –ovi píšeme vždy i o Karlovi, ke Karlovi
PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ
K TVRDÝM, MĚKKÝM, PŘIVLASTŇOVACÍM A RODEM I
PÁDEM NÁSLEDUJÍCÍHO PODSTATNÉHO JMÉNA
U přídavných jmen měkkých píšeme vždy jen -i- a –í- (psí, husí,
motýlí, cizí, ryzí, hovězí).
U přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích píšeme většinou – y- a
–ý- kromě
1. a 5. pádu čísla množného rodu mužského životného veselí, Karlovi,
noví, Hugovi kamarádi

pozor na věty typu: Potkali jsme manžele Novákovy (4.pád). X
Manželé Novákovi jsou naši přátelé(1.pád).
!mladými, jarními, otcovými, matčinými!
PRAVOPIS SLOVESNÝCH KONCOVEK SE ŘÍDÍ ČASEM,
POPŘ.RODEM PODMĚTU
V přítomném čase sloves píšeme vždy –í! prosí, prosíme, prosím, vozí,
vozíte, spí, spíme
V rozkazovacím způsobu některých sloves píšeme –i - spi, ozvi se
V příčestí minulém záleží na rodu podmětu(=shoda přísudku
s podmětem)
1/ je – li podmět rodu mužského životného, píšeme –i (chlapci stáli)
2/ je – li podmět rodu mužského neživotného a ženského, píšeme -y
(stromy vyrostly,stroje se rozjely, ženy zkrásněly,růže rozkvetly, kosti
zarachotily)
3/ je – li podmět rodu středního v množném čísle, píšeme -a (města
svítila, stavení stála, kuřata pobíhala)
4/ některá jména mají tvary životné i neživotné, ač označují neživé
věci:
slanečci nám chutnali x slanečky nám chutnaly
ukazatelé byli zhodnoceni x ukazatele byly zhodnoceny
ledoborci vypluli x ledoborce vypluly
5/ některé tvary jmen se liší životností: nosiči(lidé) se unavili x
nosiče(u kola) se zničily
6/ podstatná jména koně, rodiče, lidičky určují slovesům koncovku –i
(lidičky a koně čekali)
7/ oči se zalily slzami, bolely mě uši, děti poskakovaly
8/ dni se krátily, dny se krátily x dnové se krátili(knižní vyjádření)
9/ Švédsko a Dánsko podepsaly úmluvu o spolupráci.
10/ pozor na věty: Eva s Pavlem odešli brzy. Matka s otcem odešli.
Davy lidí se shromáždily. Tisíce občanů
podepsaly petici.
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