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2. pád – předložky

předložka můj jazyk předložka můj jazyk

během podle

bez u

blízko uprostřed

do uvnitř

kolem vedle

kromě včetně

od z/ze

místo za

okolo

2. pád – slovesa

sloveso + 2. p. můj jazyk sloveso + Z/DO můj jazyk

bát se
dělat/udělat si 
legraci z

ptát se /  
zeptat se

mít pocit z

účastnit se / 
zúčastnit se

mít radost z

vážit si mít strach z

všímat si /  
všimnout si

zamilovat se do

sloveso + 4. p. + 2. p. můj jazyk

překládat/přeložit + 4. p. + z/do + 2. p.

půjčovat si / půjčit si + 4. p. + od + 2. p.

2. pád
2. pád – co to znamená?

Koho? Čeho?

Kde je škola?

 

Škola je vedle pošty.

Odkud je Káťa?

 

Káťa je z Ukrajiny.

Kolik máš čaje? Mám hrnek čaje.

Čí je to kolo?
To je jeho kolo.

= To kolo je Christiana.
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2. pád (jednotné číslo) – jak udělat?2. pád – jednotné číslo

ukazovací 
zájmeno

přivlastňovací zájmeno
tvrdé 

přídavné 
jméno

měkké 
přídavné 

jméno

podstatné 
jméno

mužský rod životný

toho mého
tvého
jeho
jejího

našeho
vašeho
jejich

mladého jarního pána

muže

mužský rod neživotný

toho mého
tvého
jeho
jejího

našeho
vašeho
jejich

mladého jarního hradu 
(lesa)

stroje

ženský rod

té mojí
tvojí
jeho
její

naší
vaší
jejich

mladé jarní ženy

růže

písně

kosti

střední rod

toho mého
tvého
jeho
jejího

našeho
vašeho
jejich

mladého jarního města

moře

kuřete

stavení

* muž. rod než. (hrad): některá slova mají koncovku A (města: z Londýna, do Berlína; časové 
údaje: od ledna, do čtvrtka; další slova: do lesa, bez chleba)

A
(pán → pána, 
les → lesa)

Í 
(stavení = stavení)

A 
(město → města)

E
(růže = růže, 

moře = moře)

měkká souhláska
(muž, stroj, píseň)

E/Ě
(muž → muže, 
stroj → stroje, 
píseň → písně)

I 
(kost → kosti)

U 
(hrad → hradu)

O 
(město)

tvrdá souhláska
(pán, hrad, les, kost)

ETE 
(kuře → kuřete)

E 
(růže, moře, kuře)

Y 
(žena → ženy)

A 
(žena)

Í 
(stavení)
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2. pád – množné číslo

ukazovací 
zájmeno

přivlastňovací zájmeno
tvrdé 

přídavné 
jméno

měkké 
přídavné 

jméno

podstatné 
jméno

mužský rod životný

těch mých
tvých
jeho
jejích

našich
vašich
jejich

mladých jarních pánů

mužů

mužský rod neživotný

těch mých
tvých
jeho
jejích

našich
vašich
jejich

mladých jarních hradů

strojů

ženský rod

těch mých
tvých
jeho
jejích

našich
vašich
jejich

mladých jarních žen

růží

písní

kostí

střední rod

těch mých
tvých
jeho
jejích

našich
vašich
jejich

mladých jarních měst

moří

kuřat

stavení

* vkladné E: žen. rod (žena) a stř. rod (město): holka → holek, tričko → triček
* žen. rod (růže): ICE → IC (ulice → ulic)
* stř. rod (moře): IŠTĚ → IŠŤ (hřiště → hřišť)

2. pád (jednotné číslo) – další pravidla

mužský rod neživotný (hrad): A

A
časové údaje

(leden → ledna)

A
města

(Londýn → Londýna)

A
další slova
(les → lesa)
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2. pád (množné číslo) – změny

ženský rod (žena) a střední rod (město): vkladné E

2. pád (množné číslo) – jak udělat?

Ů
(pán → pánů,
hrad → hradů,
muž → mužů,

stroj → strojů)

souhláska
(pán, hrad, muž, stroj)

Í
(píseň → písní,
kost → kostí)

souhláska
(píseň, kost)

Ø
(žena → žen,
ulice → ulic,

město → měst)

A (žena)

O (město)

ICE (ulice)

Í 
(stavení)

Í 
(stavení = stavení)

E
(růže, moře, kuře)

Í
(růže → růží,

moře → moří)

AT
(kuře → kuřat)

Ø → -E-
(tričko → triček)

IŠTĚ → IŠŤ
(hřiště → hřišť)

2. pád (množné číslo) – další pravidla

ženský rod (růže): ICE → IC, střední rod (moře): IŠTĚ → IŠŤ

Ø → -E-
(holka → holek)

ICE → IC
(ulice → ulic)
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Přítomný čas – slovesné třídy

infinitiv DĚLAT MLUVIT STUDOVAT PSÁT

1. (já) dělám mluvím studuju/i píšu

2. (ty) děláš mluvíš studuješ píšeš

3. (on/ona/ono) dělá mluví studuje píše

1. (my) děláme mluvíme studujeme píšeme

2. (vy) děláte mluvíte studujete píšete

3. (oni/ony/ona) dělají mluví studujou/í píšou

Přítomný čas – koncovky

infinitiv AT IT, ET/ĚT OVAT
nepravidel-
ná slovesa

1. (já) ÁM ÍM UJU/UJI U

2. (ty) ÁŠ ÍŠ UJEŠ EŠ

3. (on/ona/ono) Á Í UJE E

1. (my) ÁME ÍME UJEME EME

2. (vy) ÁTE ÍTE UJETE ETE

3. (oni/ony/ona) AJÍ Í UJOU/UJÍ OU

* některá slovesa typu IT můžou mít ve 3 osobě mn. čísla koncovku EJÍ/ĚJÍ  
(chtějí, chybějí, rozumějí, scházejí se, vědí, vracejí)

* některá nepravidelná slovesa mají v 1. osobě jedn. čísla koncovku I a ve 3. osobě mn. čísla 
koncovku Í (hraji/hrají, piji/pijí, píši/píší, směji se / smějí se) – je to formální psaná čeština

Přítomný čas – příklady

AT
(dělat, běhat)

IT, ET/ĚT
(mluvit, myslet, rozumět)

OVAT
(studovat, malovat)

NEPRAVIDELNÁ
(číst, psát)


