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PRACOVNÍ LIST – PÁDY, PÁDOVÉ OTÁZKY
V češtině mnoho slov mění svůj tvar.
Tvar se mění pomocí koncovek. Určitá koncovka vyjadřuje určitý pád. V různých pádech má
slovo různý tvar.
V českém jazyce rozlišujeme 7. pádů.
Slon je slovo. - ovi je koncovka.
Připojím ji za slovo slon. Je z toho
slonovi - Dejte slonovi dobrotu!

1. Božan se díval na pořad Jazykový koutek v televizi.
Pán opakoval pádové otázky, některé však neřekl celé. Doplň chybějící slova.

S………., S ČÍM?
KDO, ……?
vidím …………., CO?
KOMU, ……….……?
bez KOHO, ………….?
oslovujeme, …………………….....!
O ………….., O ………….?

2. Božánek uklízel, ale pádové otázky nesrovnal správně. Oprav chyby.

Opravdu móóóc děkuji, kamarádi.

1. pád

KOMU, ČEMU?

…………………………………....

2. pád

oslovujeme, voláme

……………………………………..

3. pád

(s) KÝM, ČÍM?

……………………………………..

4. pád

(o) KOM, ČEM?

…………………………………....

5. pád

KDO, CO?

……………………………………..

6. pád

(bez) KOHO, ČEHO?

……………………………………..

7. pád

(vidím) KOHO, CO?

……………………………………...

3. Následující slova v jednotném čísle jsou v různých pádech. Zkus je přiřadit ke správné
pádové otázce.
KDO, CO?
KOHO, ČEHO?
KOMU, ČEMU?

Pavle!

námořník

úkolem

přes cestu
na zábradlí

paní doktorko
k autobusu

KOHO, CO?

na televizi
lavička

oslovujeme, voláme

do pekla
na pole

se smetanou

KOM, ČEM?
KÝM, ČÍM?

o drakovi

bez babičky
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