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Podstatná jména 

Chinaski - Vakuum 

Kolem nás, Voda a vzduch 

oheň, země a bůh je zřejmě žena, 

svět, světlo a stín, tvůj hořící klín 

v něm žízeň uhašená 

 

Víckrát tě neuvidím, skok do vzduchoprázdna, 

nic víc, jenom bude min o jednoho blázna. 

 

V moři bělostných cích, 

náš prvotní hřích, jak loďka převržená 

Je jedno co víš, tím spíš s kým spíš 

Cena je stanovená. 

 

Víckrát tě neuvidím, skok do vzduchoprázdna, 

nic víc, jenom bude min o jednoho blázna. 

 

Ztraceny břeh Království za příběh 

co šel by vzít zpátky 

jen pár holých vět je celý náš svět 

Tak křehký a vratký 

V tuhle chvíli nic mezi náma 

Je to jak skok do neznáma 

Jen jediný vím víckrát tě neuvidím. 

 

Příteli postůj a slyš jak zřejmě už víš, 

bůh je žena a taky láska, voda a krev 

a D Dur a eF je srdce obnažená 

Hořkej acylpyrin a sklenice vina 

Nic víc jen oheň a dým, jen zlato a hlína. 

 

Víckrát tě neuvidím, skok do vzduchoprázdna, 

nic víc, jenom bude min o jednoho blázna. 

(Zdroj textu: http://www.feministclub.estranky.cz/clanky/texty-pisnicek/chinaski---

texty.html) 

 

1. Najdi v textu písně všechna podstatná jména. Konkrétní podstatná jména podtrhni 

__________, abstraktní _ _ _ _ _ _ _. 

 

2. Najdi alespoň 3 podstatná jména látková a vypiš je. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

http://www.feministclub.estranky.cz/clanky/texty-pisnicek/chinaski---texty.html
http://www.feministclub.estranky.cz/clanky/texty-pisnicek/chinaski---texty.html


 

3. Urči mluvnické kategorie u podtrženého slova: 

jen pár holých vět je celý náš svět ………………………………………………….. 

V tuhle chvíli nic mezi náma ……………………………………………………….. 

 

 

4. Vypiš všechna podstatná jména, která nejsou v 1. pádě.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Podstatná jména lze rozdělit do následujících  skupin, stručně je charakterizuj:  

pomnožná……………………………………………………………………………………… 

hromadná……………………………………………………………………………………… 

látková…………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. Zapiš správě do tabulky následující slova:  

kamna, stromořadí, dřevo, dříví, sůl, kamení, Vánoce, kalhoty, loďstvo, rtuť, plavky, 

hromobití, sáně 

 

pomnožná hromadná látková 

   

   

   

   

   

 

 

 


