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Přídavná jména odvozená od vlastních názvů (jmen) se píší vždy s malým
počátečním písmenem (např.: Vánoce - vánoční cukroví, Kanada – kanadský
žertík).
Ve všech koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme vždy í.
V koncovkách přídavných jmen tvrdých se píše í jen v 1. a 5. p., č. mn.,
r. muž. živ. (např.: mladí muži). Na konci tvaru 7. p. mn. č. všech rodů se píše
i (např.: (s) mladými muži). Ve všech ostatních koncovkách přídavných jmen
tvrdých se píše ý.
V koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích se píše i jen v 1. a 5. p., č. mn.,
r. muž. živ. (např.: sousedovi kluci) a na konci tvarů 7. p. č. mn., všech rodů
(např.: sousedovými kluky). V ostatních koncovkách se píše, y/ý.
Vzory otcův, matčin
• Ke vzoru otcův přiřazujeme přídavná jména rodu mužského
(např. Petrovy sestry – „ty sestry“, Novákovi psi – „ti psi“).
•

Ke vzoru matčin přiřazujeme přídavná jména rodu ženského
(např. Anniny panenky, babiččiny recepty).

•

Musíme vždy nejprve určit rod podstatného jména
(např. otcovi / matčini bratři – „ti bratři“, otcovy / matčiny papíry
– „ty papíry“, otcovy / matčiny peřiny – „ty peřiny“, otcova /
matčina štěňata – „ta štěňata“).

Stupňovat lze jen přídavná jména měkká a tvrdá.
Přivlastňovací přídavná jména stupňovat nelze.
Nepravidelné stupňování
Opisné stupňování

dobrý, lepší, nejlepší
zářící, více zářící, nejvíce zářící
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Přídavná jména – druhy, vzory, přehled skloňování
Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů
označených podstatným jménem. Shodují se s nimi v pádě, čísle a rodě.
Ptáme se na ně otázkami jaký/á/é?, který/á/é?, čí?
Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen:
tvrdá, měkká a přivlastňovací.
TVRDÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA – VZOR MLADÝ
PÁD

Rod MUŽSKÝ (j. č.)

(mn. č.)

Rod ŽENSKÝ
(j. č.)

(mn. č.)

Rod STŘEDNÍ
(j. č.)

(mn. č.)

1.

mladý

mladí (mladé)

mladá

mladé

mladé

mladá

2.

mladého

mladých

mladé

mladých

mladého

mladých

3.

mladému

mladým

mladé

mladým

mladému

mladým

4.

mladého (mladý)

mladé

mladou

mladé

mladé

mladá

5.

mladý

mladí (mladé)

mladá

mladé

mladé

mladá

6.

mladém

mladých

mladé

mladých

mladém

mladých

7.

mladým

mladými

mladou

mladými

mladým

mladými

(mn. č.)

Rod STŘEDNÍ
(j. č.)

(mn. č.)

MĚKKÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA – VZOR JARNÍ
PÁD

Rod MUŽSKÝ (j. č.)

(mn. č.)

Rod ŽENSKÝ
(j. č.)

1.

jarní

jarní

jarní

jarní

jarní

jarní

2.

jarního

jarních

jarní

jarních

jarního

jarních

3.

jarnímu

jarním

jarní

jarním

jarnímu

jarním

4.

jarního (jarní)

jarní

jarní

jarní

jarní

jarní

5.

jarní

jarní

jarní

jarní

jarní

jarní

6.

jarním

jarních

jarní

jarních

jarním

jarních

7.

jarním

jarními

jarní

jarními

jarním

jarními

PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA – VZOR OTCŮV, MATČIN
PÁD

Rod MUŽSKÝ životný (j. č.)

neživotný (j. č.)

Rod ŽENSKÝ (j. č.)

Rod STŘEDNÍ (j. č.)

1.

otcův – matčin

otcův – matčin

otcova – matčina

otcovo – matčino

2.

otcova – matčina

otcova – matčina

otcovy – matčiny

otcova – matčina

3.

otcovu – matčinu

otcovu – matčinu

otcově – matčině

otcovu – matčinu

4.

otcova – matčina

otcův – matčin

otcovu – matčinu

otcovo – matčino

6.

otcově (-ovu)
matčině (-inu)

otcově (-ovu)
matčině (-inu)

otcově
matčině

otcově (-ovu)
matčině (-inu)

7.

otcovým – matčiným
(mn. č.)

otcovým – matčiným
(mn. č.)

otcovou – matčinou
(mn. č.)

otcovým – matčiným
(mn. č.)

1.

otcovi – matčini

otcovy – matčiny

otcovy – matčiny

otcova – matčina

2.

otcových – matčiných

otcových – matčiných

otcových – matčiných

otcových – matčiných

3.

otcovým – matčiným

otcovým – matčiným

otcovým – matčiným

otcovým – matčiným

4.

otcovy – matčiny

otcovy – matčiny

otcovy – matčiny

otcova – matčina

6.

otcových – matčiných

otcových – matčiných

otcových – matčiných

otcových – matčiných

7.

otcovými – matčinými

otcovými – matčinými

otcovými – matčinými

otcovými – matčinými

2

1

TVRDÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Tvrdá přídavná jména
V koncovkách přídavných jmen tvrdých píšeme většinou -ý,
např.: soutěživý chlapec (jako mladý), usměvavých dívek (jako mladých).
Pouze v 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného
píšeme -í; např. skvělí sportovci, milí spolužáci (jako mladí).
V 7. pádě množného čísla píšeme koncovku –ými; např.: novými
sešity, milými občany, rychlými auty (jako mladými).

1

Najdi tvrdá přídavná jména a zakroužkuj je.
ryzí
bílí
bolestivý

čapí

2

úzká
známá

hořký

křehké

pštrosí

škodliví

motýlí

draví

rybí

známé

milí

včelí

Doplň místo pomlček správné koncovky přídavných jmen.
obětav_ člověk
starostliv_ matka
škodliv_ hmyz
s leskl_m_ perlami
sychrav_ počasí
vesel_ klaun
cel_ škola

3

rychlí

pomalé

štíhl_ pas
prav_ poledne
v rozsáhl_ch lesích
tmav_ oblek
zl_ pověra
oblíben_ jídla
hladov_ vlk

zbrkl_ řidič
posvátn_ hora
ocelov_ meč
zvadl_ květ
čist_ oblečení
krátk_ léto
špinav_ nádobí

Vytvoř vhodné dvojice (políčka vybarvi stejnou barvou)
a doplň í/ý. Odůvodnění napiš podle vzoru na řádek.
Vzor: náročný test – mladý test
1
2
3
4
5
6

děrav_
mil_
skotačiv_
nekal_
zbaběl_
světl_

pejsci
úmysl
přátelé
čin
hrnec
pokoj

1
2
3
4
5
6

3

2

MĚKKÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA

5

a Pojmenuj ptáky na obrázcích. Dopiš k nim z jejich názvu
odvozené přídavné jméno.
b Ke každému přídavnému jménu dopiš vhodné podstatné jméno.
Vzor:

6

7

kuřecí pípání

Napiš přídavné jméno podle podstatného jména v závorce.
Vzor: (pes) psí bouda

(tele)_____________ řízky

(hroch)__________ kůže

(kuře) ______________ křidélka

(kočka) _____________ život

(krab) ___________ klepeta

(ryby) __________ polévka

(mravenec)________________ práce

Utvoř z podstatného jména přídavné jméno,
a to napiš v 7. pádě čísla množného.
SLON

DIKOBRAZ

OPICE

MOTÝL

SYSEL

MUFLON
10

2

8

MĚKKÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Vyber slova z nabídky a zapiš je do správného hrnce.
Ostatní slova škrtni.
ovčí, ovce, starý, Petrův, Petr, nosí, jehně, sobí, dráha, drahá, posel,
poslal, smetí, špinavý, drazí, drahý, draze, sloní, slon, slonovinová,
cizojazyčný, cizí, cizinec, přinesl, otevírá

přídavná jména
měkká

9

podstatná jména

Nahraď popis předmětu jedním slovem – přídavným jménem.
Vzor: nábytek na zahradu

zahradní nábytek

brýle proti slunci
jahody z lesa
úkol na doma
vlak převážející poštu
krém umožňující masáž
potřeba na psaní
11

3
4

PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Z podstatných jmen v prvním sloupku vytvoř přídavná jména
přivlastňovací. Ke každému přídavnému jménu vyber z druhého
sloupku vhodné podstatné jméno. Spojení slov napiš na řádky.
Vzor: král + koruna – králova koruna

fotbalista

opery

Dvořák

sourozenci

Kristýna

góly

František

harmonika

chovatel

potkani

muzikant

náušnice

5

Napiš za věty slovní druh vyznačeného slova.
U přídavného jména připiš i vzor.

Martinovi se nechce do školy.
Martinovi přátelé jsou legrační.
Kuchařčiny polévky jsou nejchutnější.
Kryštofovy kalhoty se roztrhaly.
Anežčiny housle se rozladily.
Anežce se hra na housle nelíbí.

6

Doplň na místo pomlček správné i, í/y, ý.
Krokov_ dcery Kaz_, Teta a L_buše. Studentov_ práce b_ly bezchybné.
Bachov_ s_nové byli skladatelé. Jakubov_ knihy jsou v knihovně.
Puňťov_ kosti jsou na zahradě. Svatoplukov_ synové. Konstantinov_
příznivci. Pohled s Ladov_m_ kresbam_. Markétin_ dorty jsou nejlepší.
Jaromírov_ sestry jsou vdané. Ševcov_ boty se l_dem moc l_bí.

16

3
7

PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Vymysli věty, ve kterých bude dané slovo slovním druhem
uvedeným v závorce. Věty napiš.
Milanovi (podst. jm.)
Milanovy (příd. jm.)
Hrubínovi (podst. jm.)
Hrubínovy (příd. jm.)

8

9

Napiš správné koncovky u slov v daném pádě.
1. pád

4. pád

Adamov_ koně

Adamov_ koně

Radimov_ hus_

Radimov_ hus_

Filipov_ přátelé

Filipov_ přátele

námořníkov_ medaile

námořníkov_ medaile

Mariánov_ ps_

Mariánov_ ps_

Spoj barevně slova se správnou příponou, všechna slova jsou
v 7. pádě, množného čísla.
FERDOV- (přáteli)

-ýma

BADATELOV- (objevy)

HERCOV- (diváky)
TETIN- (hosty)
LUKÁŠOV- (štěňaty)

-ými
-mi

PILOTOV- (schopnostmi)
SIMONIN- (spolužáky)
PASÁČKOV- (ovcemi)

EVŽENOV- (syny)
MILOŠOV- (sousedy)

ZUZANČIN- (koťaty)

-ími

17

ČARODĚJOV- (znalostmi)

4

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Přídavná jména mohou svými tvary vyjadřovat trojí stupeň vlastností
- stupňují se.
1. stupeň - základní míra vlastnosti (např.: pomalý)
2. stupeň - větší míra vlastnosti (např.: pomalejší)
3. stupeň - největší míra vlastnosti (např.: nejpomalejší)
2. stupeň tvoříme z 1. stupně příponami: ší (např.: mladý – mladší),
-ejší (např.: pomalý – pomalejší), -ější (např.: krásný – krásnější), nebo
koncovkou –í (např.: měkký – měkčí)
3. stupeň tvoříme z 2. stupně předponou nej- (např.: nejmladší).

1

na obrázku.
Do doplňovačky napiš vždy 2. stupeň přídavného jména.
krátký
starý
krásný

Tajenka:
roku 1350, zakladatelem byl
nejsou pouze minerální vody,

slaný
hodný
velký
kyselý

2

SLADKÉ MILÉ 20

4

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

3

rávného sloupku.

1. STUPE

2. STUPE

ÚNOROVÉ ČÍSLO

NAŠE NOVINY
Silný vítr přišel dnes ráno. Obyvatelé byli
překvapeni jeho sílou. Někdo říká, že je to
nejsilnější vítr za poslední rok.
Opravduseobjevil
tvrdší nerost než
diamant? Vědci
o tom spekulují.
Budou se měnit
školní učebnice?
Který nerost je
tedy nejměkčí
a nejtvrdší?

Šťastný konec má
i Kazan. Smutného
psa se podařilo
vrátit majiteli. Jeden
odvážnější pán psa
na ulici odchytil
a předal policii.
Majitel i Kazan jsou
teď nejšťastnější na
světě.

3. STUPE

4

LEVNĚJŠÍ
NEJLEHČÍ

21

5 ZVLÁŠTNÍ PRAVOPISNÉ JEVY U PŘÍDAVNÝCH JMEN – ŘEŠENÍ
ODVOZENÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA Z PODSTATNÝCH JMEN

1

Doplň do vět správné tvary slov v závorce společně s i, í/y, ý.

Brněnský závodní okruh je velmi starý. Chutnaly nám štramberské uši. Stromek byl ozdoben pardubickými medovými
perníčky. Znáte nějaké krkonošské speciality? Proplétali jsme se pražskými uličkami v okolí Karlova mostu. Šumavské lesy
bývají plné hub. Na výstavě byly i nové modely pařížských návrhářů. Na zápase nechyběli plzeňští fanoušci. Češi rádi tráví
dovolenou na chorvatském pobřeží. Sousedčin pes je roztomilý. Hajného hlas se ozýval v lese. Strýčkovo auto je stále
nablýskané. Petrovi přátelé přišli na oslavu. Terezčino přání se vyplnilo. Potkali jsme Alenčinu maminku. Královi poddaní
se měli dobře. Ponocného troubení se rozléhalo nocí. Sousedova jablka jsou sladší než ta naše. Princeznini nápadníci plnili
těžké úkoly. Slavičí zpěv se nesl krajinou. Vánoční prázdniny budou zajímavé. Tetiny děti si hrály na zahradě.

JMENNÉ TVARY – ZKRÁCENÉ

2

Doplň správné tvary do druhé tabulky se slovem ZDRÁV.
1. os.
2. os.
3. os.

6

Č. JEDN.
jsem zdráv
jsi zdráv
je zdráv
je zdráva
je zdrávo

JÁ
TY
ON
ONA
ONO

MY
VY
ONI
ONY
ONA

Č. MN.
jsme zdrávi
jste zdrávi
jsou zdrávi
jsou zdrávy
jsou zdráva

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ – ŘEŠENÍ

a) Místo obrázků dopiš přídavné jméno.
b) Červeně zakroužkuj tvrdá přídavná
jména, zeleně měkká.
slunečnicový olej, pštrosí péra, dopisní papír,
myší díra, jahodový džem, růžový keř

1

3

1. os.
2. os.
3. os.

Alenka si sepsala seznam potravin, které má koupit.
Najdi chyby a oprav je. Je jich celkem 7.
bílí jogurt - bílý
ovčí sýr
žitný chleba
kuřecý stehýnka - kuřecí menčí meloun - menší čínský zelí - čínské
zahradní jahody
čerstvý vajíčka - čerstvá Český česnek - český
pražská šunka
makoví koláč - makový olivový olej

2

a) Přiřaď správně, co ke které historické osobnosti patří.
b) Napiš správný tvar přivlastňovacího přídavného jména.

(Sámo) Sámova říše
(Hus) Husovo učení
(Žižka) Žižkovo vojsko

(Karel IV.) Karlův most
(Diviš) Divišův bleskosvod
(Rudolf II.) Rudolfovi alchymisté

(Josef II.) Josefovy reformy
(Mozart) Mozartovy skladby
(Božek) Božkův parovůz

PÍSEMNÝ TEST (OVĚŘ SI SVÉ ZNALOSTI)

1

Rozděl přídavná jména na měkká
a tvrdá. Zapiš je do tabulky.
MLADÝ
kluzká
mazlivý
soutěživí
rovné
skutečné
známé
krátcí

2

JARNÍ
sousední
rybí
soudní
polední
proudící
denní
gorilí

Zapiš správně přídavná jména
přivlastňovací v závorkách.

Tomášův výsledek byl správný. Zdeňkova
snaha nebyla marná. Bratrova dovolená se
opravdu povedla. Jarčina nová sukně se mi
moc líbí. Popelčin střevíček byl neobvykle
malý. Dědečkovo vyprávění nás zaujalo.
Podstatná jména převeď do
odvozených tvarů přídavných jmen.
podzim – podzimní, večer – večerní, měsíc
– měsíční, Německo – německý, soud
– soudní, divadlo - divadelní

3

4

Škrtni chybný tvar přídavného jména.

otcovy / otcovi přátelé, Alšovy / Alšovi obrázky, řidičovi / řidičovy doklady,
lovcovy / lovcovi stopy, chirurgovi / chirurgovy nástroje, dědečkovi
/ dědečkovy vnuci, Jonášovi / Jonášovy boty, učitelovi / učitelovy žáci

5

Vystupňuj následující
přídavná jména.

slabý slabší
drahý dražší
hezký hezčí
sladký sladší
prudký prudší

nejslabší
nejdražší
nejhezčí
nejsladší
nejprudší

6

a) Doplň chybějící koncovky
slov. b) Vyhledej přídavná
jména se zdvojenou
souhláskou a podtrhni je.

telefonní číslo, rané brambory,
skalní útes, cenné papíry, kostelní
věž, babiččin dům, ranní tisk,
kamenný most

Z podstatného jména v závorce
vytvoř odvozené přídavné jméno.
pařížské uličky, pražské Jezulátko, berounští rybáři, vyšehradská
procházka, chotěbuzský obchod, brdské lesy, terénní automobil,
ostravští havíři, maďarský guláš, rakouské Alpy, jablonecká
bižuterie, Věstonická venuše, benátské zrcadlo, londýnské
autobusy, karlovarské oplatky, německé automobilky

7
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TAHÁK
(na co je dobré si dát pozor)
Odvozování přídavných jmen s koncovkou -ský, -ští
Nedochází ke změně
Krkonoše = krkonošský, krkonošští
Mění se souhláska
Praha = pražský, pražští
Dochází ke zjednodušení
Brandýs = brandýský, brandýští
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Přídavná jména odvozená od vlastních názvů (jmen) se píší vždy s malým
počátečním písmenem (např.: Vánoce - vánoční cukroví, Kanada – kanadský
žertík).
Ve všech koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme vždy í.
V koncovkách přídavných jmen tvrdých se píše í jen v 1. a 5. p., č. mn.,
r. muž. živ. (např.: mladí muži). Na konci tvaru 7. p. mn. č. všech rodů se píše
i (např.: (s) mladými muži). Ve všech ostatních koncovkách přídavných jmen
tvrdých se píše ý.
V koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích se píše i jen v 1. a 5. p., č. mn.,
r. muž. živ. (např.: sousedovi kluci) a na konci tvarů 7. p. č. mn., všech rodů
(např.: sousedovými kluky). V ostatních koncovkách se píše, y/ý.
Vzory otcův, matčin
• Ke vzoru otcův přiřazujeme přídavná jména rodu mužského
(např. Petrovy sestry – „ty sestry“, Novákovi psi – „ti psi“).
•

Ke vzoru matčin přiřazujeme přídavná jména rodu ženského
(např. Anniny panenky, babiččiny recepty).

•

Musíme vždy nejprve určit rod podstatného jména
(např. otcovi / matčini bratři – „ti bratři“, otcovy / matčiny papíry
– „ty papíry“, otcovy / matčiny peřiny – „ty peřiny“, otcova /
matčina štěňata – „ta štěňata“).

Stupňovat lze jen přídavná jména měkká a tvrdá.
Přivlastňovací přídavná jména stupňovat nelze.
Nepravidelné stupňování
Opisné stupňování

dobrý, lepší, nejlepší
zářící, více zářící, nejvíce zářící

PROCVIČUJI SI

PRACOVNÍ SEŠIT

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

PROCVIČUJI SI

PŘÍDAVNÁ JMÉNA:

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

	Sestavili ho odborní pedagogové na základě svých

zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.

	Je určený pro žáky 5. ročníku ZŠ na procvičení učiva

přídavných jmen v českém jazyce.

	Hravá a pestrá cvičení jsou přehledně rozdělena do 6 kapitol.
	Na konci pracovního sešitu je řešení ke všem cvičením.
	Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci

a kreativitu žáků.

	Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
	Součástí pracovního sešitu je také příloha – „tahák“.

Učebnice, pracovní sešity a další učební pomůcky
lze objednat na

www.etaktik.cz

ISBN 978-80-7563-121-3
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