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Podstatná jména 
 
V následujících větách spočítej podstatná jména a počet zapiš do řádku 
za větou.  
I. 
 
A) Pavel se vyboural na kole, když mu selhala brzda.      ________                                        
                                                               
B)     Děti na písku stavěly hrad.                                       ________ 
 
C) Děda nastražil sýr do pastičky na myši, ale za celou noc 
       se na dobrotu nikdo nechytil.                                   ________ 
 

Ověř si svou dopověď: A + B = C ________________ 
 
 
E) Kluci seděli u táboráku, hráli na kytaru, opékali buřty a do popele 

zahrabávali brambor.                                               ________ 
 

F) Praha je naše hlavní město.                                      ________ 
 

G) Po pádu ze stromu mne bolí pravá ruky a levá noha.   ________ 
 

 
Ověř si svou dopověď: E - F = G ________________ 
 
 
H) Máme pěkné počasí.                                                  ________ 
  
I) Z celého týdne mám nejraději pátek.                           ________ 

 
J) Ve škole je zase nuda                                                 ________              
 
 
    
 
Ověř si svou dopověď: H x I = J ________________ 
 
 
 



 

 

Podstatná jména 
 
V následujících větách spočítej podstatná jména a počet zapiš do řádku 
za větou.  
II. 
 
B) Na louce u lesa postávala srna.                                 ________ 
                                                               
B)     Bratr a sestra se objali.                                            ________ 
 
D) Diváci v kině hleděli na plátno, těšili se na film, ale vadila jim      
       dlouhá reklama.                                                      ________ 
 

Ověř si svou dopověď: A + B = C ________________ 
 
 
K) Na atletickém stadionu trénovali společně sprinteři, dálkoví běžci, 

skokani do dálky i výškaři.                                        ________ 
 

L) Jirka i Petr si napsali domácí úkol ve škole.                 ________ 
 

M) Maminka nakoupila chléb, rohlíky, máslo, sýr, slané tyčky, 
limonádu a dárek k svátku pro tatínka.                       ________ 
 

 
Ověř si svou dopověď: E + F = G ________________ 
 
 
N) Do obchodu přivezli banány.                                      ________ 
 
O) Na závodech dívky z naší školy obsadily druhé místo a chlapci 

dobyli zlaté medaile.                                                 ________ 
 

P) Hospodář musel nakrmit slepice, kachny, husy, králíky, prasátko a 
také nemohl zapomenout na kočku a pejska.               ________              

 
 
    
 
Ověř si svou dopověď: H + I = J ________________ 



 

 

Podstatná jména 
 
V následujících větách spočítej podstatná jména a počet zapiš do řádku 
za větou.  
I. 
 
A) Pavel se vyboural na kole, když mu selhala brzda.      ____3____                                        
                                                               
B)     Děti na písku stavěly hrad.                                       ____3____ 
 
C) Děda nastražil sýr do pastičky na myši, ale za celou noc 
       se na dobrotu nikdo nechytil.                                   ____6____ 
 

Ověř si svou dopověď: A + B = C       __3 +3 =_6_____ 
 
 
E) Kluci seděli u táboráku, hráli na kytaru, opékali buřty a do popele 

zahrabávali brambory.                                              ____6____ 
 

F) Praha je naše hlavní město.                                      ____2____ 
 

G) Po pádu ze stromu mne bolí pravá ruka a levá noha.   ____4____ 
 

 
Ověř si svou dopověď: E - F = G      ___6 – 2= 4______ 
 
 
H) Máme pěkné  počasí.                                                 ____1____ 
  
I) Z celého týdne mám nejraději pátek.                           ____2____ 

  
J) Ve škole je zase nuda.                                               ____2____              
 
 
    
 
Ověř si svou dopověď: H x I = J    ___1 x 2 = 2_______ 
 
 
 



 

 

Podstatná jména 
 
V následujících větách spočítej podstatná jména a počet zapiš do řádku 
za větou. 
II. 
 
B) Na louce u lesa postávala srna.                                  ___3____ 
                                                               
B)     Bratr a sestra se objali.                                             ___2____ 
   
D) Diváci v kině hleděli na plátno, těšili se na film, ale vadila jim      
       dlouhá reklama.                                                       ___5____ 
  

Ověř si svou dopověď: A + B = C      3 + 2= 5 
 
K) Na atletickém stadionu trénovali společně sprinteři, dálkoví běžci, 

skokani do dálky i výškaři.                                          ___6____ 
 

L) Jirka i Petr si napsali domácí úkol ve škole.                 ____4____ 
 

M) Maminka nakoupila chléb, rohlíky, máslo, sýr, slané tyčky, 
limonádu a dárek k svátku pro tatínka.                       ___10____ 
 

 
Ověř si svou dopověď: E + F = G       6 + 4 = 10 
 
 
N) Do obchodu přivezli banány.                                       ___2____ 
 
O) Na závodech dívky z naší školy obsadily druhé místo a chlapci 

dobyli zlaté medaile.                                                   ___6____ 
 

P) Hospodář musel nakrmit slepice, kachny, husy, králíky, prasátko  
a také nemohl zapomenout na kočku a pejska.              ___8____              

 
 
    
Ověř si svou dopověď: H + I = J         2 + 6 = 8 
 


