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PODSTATNÁ JMÉNA:  
 

POMNOŽNÁ 
HROMADNÁ 



ČÍSLO                      
u podstatných jmen 

- Vytvoř u těchto podst. jmen 
tvar čísla množného: 
pes                             dívka 

kamarád                     kolo 

nůžky                          dříví 



Podstatná jména pomnožná: 

- mají tvar čísla množného, ale 
vyjadřují jen jednu věc                  

( kalhoty, housle, Budějovice ) 

 

Podstatná jména hromadná: 

- mají tvar čísla jednotného, ale 
vyjadřují více věcí pohromadě          

( dříví, listí, stromořadí ) 



Podstatná jména 
látková 

Jsou to taková podst. jména, 
která označují tvarem čísla 
jednotného látku bez ohledu na 
množství. 
( mouka, písek benzín, voda ) 

 

Dám si dvě vody ₌ 2 sklenice 



Vypiš z textu podst. jména 
pomnožná hromadná a 
látková: 

Máme na chalupě stará kachlová 
kamna. Můžeš mi uvařít kávu? Otevři 
dveře. Napadlo mnoho sněhu. Utekl do 
křoví. Obleč si běh tepláky. Sestra 
pere prádlo. Kolik mám odvážit 
mouky? Na Velikonoce nám přijedou 
příbuzní ze severních Čech.Už se těším 
na čerstvý vzduch do Krkonoš. Vidím 
početné letectvo. Mám neštovice. 





Umím rozlišit: 
 
 - Že některá podst. jména 

nemohou rozlišit číslo jednotné a 
zároveň číslo množné – jak je 
nazýváme? 

 

Jdu koupit kávu.                   
Dám si dvě kávy. 

Jaký je mezi oběma větami 
rozdíl? 



Umím rozlišit: 
 

- Která jsou podstatná jména 
látková?  

- Uveď příklady. 
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