
SKLOSKLOŇŇOVOVÁÁNNÍÍ
PODSTATNÝCH PODSTATNÝCH 
JMEN OJMEN OČČI, UI, UŠŠI, I, 
RUCE, NOHYRUCE, NOHY……

Mgr. Antonie Mgr. Antonie LaicmanovLaicmanováá

20112011



Jaký je zJaký je záákladnkladníí význam význam 
slovaslova okooko??



Jaký jiný význam mJaký jiný význam můžůže e 
slovo slovo okooko mmíít?t?

•oko



SkloSkloňňovováánníí

Podstatná jména označující základním 
významem části lidského nebo zvířecího 
těla, mají v množném čísle zvláštní tvary

• oči, do očí, o očích, očima
• uši, do uší, o uších, ušima
• nohama, rukama



SkloSkloňňovováánníí

Neoznačují-li části těla, skloňují se 
podle příslušných vzorů

oko – město, oka – města
ucho – město, ucha – města
ruka, ručička – žena, ručičkami –
ženami
noha – žena, nohami - ženami



SkloSkloňňovováánníí

Koncovkám podstatných jmen se 
přizpůsobují i přídavná jména, 
zájmena a číslovky, které dané
podstatné jméno rozvíjejí



• Mával dlouhýma rukama.
• Mrkal těma svýma krásnýma očima.

ALE

• Hodinář se zabýval malými ručičkami
hodinek.

• V rohu stál starý stůl se třemi 
rozviklanými nohami.



oočči x okai x oka

1. oči
2. očí
3. očím
4. oči
6.  o očích
7. očima

1. oka
2. ok
3. okům
4. oka
6.  o okách
7.  oky (městy)



uušši x uchai x ucha

1. uši 1. ucha
2. uší 2. uch
3. uším 3. uchům
4. uši 4. ucha
6. o uších 6. o uchách
7. ušima 7. uchy (městy)



RuceRuce

1.p. ruce
2.p. rukou
3.p. rukám
4.p. ruce
6.p. o rukou i rukách
7.p. rukama



NohyNohy

1. nohy nohy
2. nohou noh
3. nohám nohám
4. nohy nohy
6. o nohách i nohou o nohách
7. nohama nohami(ženami)



KolenaKolena

1.p. kolena
2.p. kolenou i kolen
3.p. kolenům
4.p. kolena
6.p. o kolenou i kolenech
7.p. koleny



Ramena, prsaRamena, prsa

1.p. ramena prsa
2.p. ramenou i ramen prsou
3.p. ramenům prsům
4.p. ramena prsa
6.p. o ramenou i ramenech o prsou
7.p. rameny prsy



PAMATUJPAMATUJ
» a

- ma



Výrazy v zVýrazy v záávorkvorkáách dejte do ch dejte do 
sprspráávnvnéého tvaruho tvaru

• Hodinář pohnul (ručičky)………………………………….. 
hodinek.

• Miminko mávalo (ručičky)…………………………………
• Skočil do toho (rovné nohy)…………………………….
• U tašky se mi utrhla obě (ucho)………………………
• Králík stříhal (ucho)…………………………………………..
• Na polévce plavala mastná (oka)……………………..
• Kopal kolem sebe oběma (noha) …………………….. 
• Zamrkal (oko)………………………………………………………
• Pes se proplétal mezi(noha)……………………………stolu.
• Dítě tleskalo (ručička)……………………………….



ŘŘeeššeneníí

• Hodinář pohnul ručičkami hodinek.
• Miminko mávalo ručičkama.
• Skočil do toho rovnýma nohama.
• U tašky se mi utrhla obě ucha.
• Králík stříhal ušima.
• Na polévce plavala mastná oka.
• Kopal kolem sebe oběma nohama.
• Zamrkal očima.
• Pes se proplétal mezi nohami stolu.
• Dítě tleskalo ručičkama.



PouPoužžititéé obrobráázkyzky

• http://e-hackovani.webnode.cz/products/pevne-oko/
• http://www.poradna-pro-vsechny.estranky.cz/clanky/rady-

provas/jidelnílistek.html

• http://office.microsoft.com
• http://www.patamat.tv/Figurka-plysova-Pat/
• Mgr. Antonie Laicmanová, ZŠ Brno, Horní 16, Laicmanova@zshorni.cz


