
Jak skloňovat střední rod u přejatých slov 
1) Některá slova zařadíme do běžného skloňování, např. slovo kakao – 2. pád bez kakaa 

2) Slova končí na -um, -on, např. centrum, datum, epiteton – skloňujeme jako město, 

bez centra, bez data, bez epiteta 

3) Slova končí na -ium, -eum, -uum, např. sympozium, muzeum, vakuum, většinou 

skloňujeme podle město, ale v množném čísle 2., 3., 6. a 7. pád jako moře (pomůcka 

oči)  

v jednotném čísle: vakuum bez vakua 

v množném čísle: vakua bez vakuí 

4) Slova končí na -a, například klima, drama – má vlastní skloňování  

jednotné číslo množné číslo 

1. pád drama dramata 

2. pád dramatu dramat 

3. pád dramatu dramatům 

4. pád drama dramata 

5. pád drama dramata 

6. pád dramatu dramatech 

7. pád dramatem dramaty 

 

5) Některá slova středního rodu jsou nesklonná, např. filé, finále, buly, kari apod.   

1. Cvičení na slova typu DRAMA: Život přináší různá (drama, množné číslo) ……………… . 

Asi už se planeta nevyhne změně (klima) ………………………… . Budeme pracovat s tímto 

(drama) ………………………… . Středověký člověk si nedokázal poradit s náboženským 

(dogma) ………………………… Už jsme slyšeli o tomto (téma) …………………………. 

V horském (klima) ………………………… se dobře léčí některé nemoci. Učitel zadal nová 

(téma, množné číslo) …………………… . Cítili jsme příjemné (aroma) …………………… . 

Nemocný musel bojovat s (atma) ………………………… . Jsou tu pěkné výhledy, pěkná 

(panoráma, množné číslo) ………………………… . Film Sofiina volba vypráví o velkém 

(dilema) ………………………… . 

2. Cvičení na nesklonná slova: napiš 2. pád těchto slov – želé…………………………, 

kiwi…………………………, buly…………………………, 

angažmá…………………………, filé…………………………, 

resumé…………………………, varieté…………………………, 

šodó…………………………, kari………………………… 

3. Cvičení na slova zakončená um, ium, eum, apod.:  Seznámili jsme se se sbírkami v 

(muzeum) …………………  . Gratulovali jsme mu k (jubileum) ……………………  .  



Při návštěvě Říma jsme šli i do (Koloseum) ………………………… . V Berouně se nachází 

pedagogické (lyceum) …………………………  Tohle jsme četli v Bibli, v (evangelium) 

………………………… . Studium na (gymnázium) mě připravilo na (studium, množné číslo) 

………………………… na vysoké škole. Pohřeb se konal v (krematorium) 

………………………… . Zajímalo by mě, podle jakých (kritérium, množné číslo) 

…………………………  byly dotace přidělovány. K tišení bolesti se vojákům za 1. světové 

války podávalo (morfium) ………………………… . Zpěvák odešel z (pódium) 

………………………… . Případ se řešil až na policejním (prezidium) 

………………………… .Nesmíš zapomenout na chemické prvky (radium a baryum) 

…………………………  a ………………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


