
Český jazyk – 22.3. -26.3. 

5. ročník SpCH1 

 Přídavná jména 

 PS 2. díl - str. 2/cv. 3,4 – přečti text a vypracuj úkoly 

 Vyplnit pracovní list  

 Čítanka str. 110 –  několikrát hlasitě přečti a zkus vyhledat rýmy, vyhledej v textu 

všechny zástupce hmyzu 

Posílám Vám stránky na online procvičování: https://skolakov.eu/  

 

PŘÍDAVNÁ  JMÉNA 

- vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Ptáme se na ně otázkami jaký?  

který?  čí? 

 

 

 

1) Co není přídavné jméno (podtrhni): 

a) malý, malíček, maková, hustý, psí 

b) dobrý, špatný, dobře, zlý, obrovská 

c) zmateně, temný, kolemjdoucí, veselý, lesklý 

d) osamělý, zapomnětlivá, mateřsky, výstavní 

e) Petřin, důvěrný, strýcovi, soutěžní, letecky 

https://skolakov.eu/


2. K podstatnému jménu přidej přídavné jméno 

____________________strom  _________________pes  

____________________káva    ________________ učitel 

____________________les                ________________ slunce      

____________________lampa         _________________auto  

 

3. Druhy přídavných jmen – ZAPAMATUJ! 

Tvrdá přídavná jména – jsou často zakončena na „y“, ale ne vždy! Jsou to ta 

přídavná jména, která se skloňují podle vzoru mladý (tzn. tvrdý vzor) 

milý chlapec, milá dívka, milé dítě, stejně jako mladý: mladý muž, mladá žena, 

mladé dítě 

Měkká přídavná jména – jsou zakončena zpravidla na „i“, a to proto, že se skloňují 

podle vzoru jarní (tzv. měkký vzor). 

cizí muž, cizí žena, cizí dítě – stejně jako jarní: jarní déšť, jarní zelenina, jarní 

sluníčko 

Přivlastňovací přídavná jména – jsou to taková, která vyjadřují vztah – komu něco 

patří, kdo je vlastníkem, čí je daná věc. Podstatné jméno tak někomu přivlastníme. 

Na přivlastňovací přídavná jména se proto ptáme: Čí? Skloňujeme je podle vzorů 

otcův a matčin. 

Petřiny klíče, sourozencovy knihy, učitelův notes, Novákův pes 

 

4. K daným přídavným jménům vymysli slova s opačným významem 

nízký----------------------                               chytrý--------------------------- 

tmavý--------------------                                zamračený--------------------- 

úzký-----------------------                               pracovitý------------------------ 

oblíbený------------------                               křivý------------------------------ 

 



5. Doplň do vět vhodná přídavná jména 

 Maminka uvařila moc ……………….. oběd. 

 Moje nejoblíbenější hračka byl ……………………. medvídek. 

 O Vánocích dávali v televizi pohádku ……………………. princezna. 

Ve škole jsme se dnes učili ……………………… slova po B. 

 Naše ……………… město se jmenuje Praha. 

 Na flétničku jsem se naučila písničku Travička ………………..  . 

  

 

6. Pracuj podle pokynů 

b) Co není přídavné jméno tvrdé (podtrhni): 

malý, veselý, spočítaný, lví, zdravý, opuštěný, učitelský, jasný 

 

c) Co není přídavné jméno měkké (podtrhni): 

hrající, hravý, poznávací, tekoucí, vlastní, hudební, injekční 

 

d) Co není přídavné jméno přivlastňovací ( podtrhni): 

učitelský, učitelův, sestřin, tenistova, Petřin, babiččino, žákovo  

 

7. Vyhledej a podtrhni v textu přídavná jména: 

 

Syrové brambory nastrouháme na jemném struhadle. Český jídelníček si na velký 

výběr zeleninových pokrmů nepotrpí. Danielovy známky nebyly na pochvalu. 

Cvičební úbor a gymnastické cvičky přibalila maminka do Amálčina zavazadla. 

 

 


