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1. Podtrhni přídavná jména tvrdá (modře), měkká (žlutě) a přivlastňovací  

     (zeleně), potom doplň í/ý: 

táhl__ kopec   bos__ hoši    motýl__ křídla 

slep__ člověk   sov__ houkání      otcovi kolegové 

štíhl__ chlapci     s omrzl__ma ušima  ryz__ zlato  

Klárčina kamarádka  popelav__ jeřábi   Petrovy vlasy 

uplynul__ týden   želv__ krunýř   losos__ maso

        

2. Urči vzor a napiš jej ve stejném tvaru na linku, pak doplň i/y: 

zlatav__ písek __________________  ciz__ lidé __________________ 

včel__ úl __________________  drav__ orel __________________ 

laskav__ člověk __________________ drz__ kluci __________________ 

obvykl__ postup __________________ rychl__ orli __________________ 

sob__ stáda __________________  bíl__ sníh __________________ 

hrav__ šimpanzi __________________ hladov__ lev __________________ 

ryb__ konzerva __________________ váhav__ zákazníci ______________ 

 

3. Vymysli k obrázku pět přídavných jmen tvrdých a pět měkkých: 

Přídavná jména tvrdá       Přídavná jména měkká 

            

  

 

 

 

     



4. Převeď celé do množného čísla (pozor na pravopis): 

zvědavý kos ___________________________  

pravěký člověk ___________________________ 

holubí dům ___________________________  

     letmý pohled ___________________________ 

propadlý žák ___________________________  

     vosí hnízdo ___________________________ 

s rozkvetlou lípou ___________________________  

     paví oko ___________________________ 

kosí mládě __________________________      

pomalý lyžař __________________________  

 

5. Z podstatných jmen vytvoř přídavná jména přivlastňovací v 1. pádě: 

otec (motorka)   ______________________________ 

sestra (panenka)   ______________________________ 

kamarád (počítač)   ______________________________ 

Alík (bouda)    ______________________________ 

kuchař (nádobí)   ______________________________ 

babička (kabát)  ______________________________ 

Petr (knihy)   ______________________________ 

slavík (hlas)   ______________________________ 

učitelka (pravítko)  ______________________________ 

zpěvačka (mikrofon) ______________________________ 

Tomáš (přátelé)  ______________________________ 



1. Podtrhni přídavná jména tvrdá (modře), měkká (žlutě) a přivlastňovací  

     (zeleně), potom doplň í/ý: 

táhlý_ kopec   bosí_ hoši    motýlí_ křídla 

slepý_ člověk   soví_ houkání      otcovi kolegové 

štíhlí_ chlapci     s omrzlý_ma ušima  ryzí_ zlato  

Klárčina kamarádka  popelaví_ jeřábi   Petrovy vlasy 

uplynulý_ týden   želví_ krunýř   lososí_ maso

        

2. Urči vzor a napiš jej ve stejném tvaru na linku, pak doplň i/y: 

zlatavý_ písek mladý_____________  cizí_ lidé jarní________________ 

včelí_ úl jarní___________________  dravý_ orel mladý_____________ 

laskavý_ člověk mladý____________  drzí_ kluci mladí______________ 

obvyklý_ postup mladý___________  rychlí_ orli mladí______________ 

sobí_ stáda jarní_________________  bílý_ sníh mladý______________ 

hraví_ šimpanzi mladí____________  hladový_ lev mladý____________ 

rybí_ konzerva jarní______________  váhaví_ zákazníci mladí_________ 

 

3. Vymysli k obrázku pět přídavných jmen tvrdých a pět měkkých: 

Přídavná jména tvrdá       Přídavná jména měkká 
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4. Převeď celé do množného čísla (pozor na pravopis): 

zvědavý kos zvědaví kosi_________________  

pravěký člověk pravěcí lidé_________________ 

holubí dům holubí domy_________________  

     letmý pohled letmé pohledy________________ 

propadlý žák propadlí žáci________________ 

     vosí hnízdo vosí hnízda_____________________ 

s rozkvetlou lípou s rozkvetlými lipami______ 

     paví oko paví oka_________________________ 

kosí mládě kosí mláďata__________________      

pomalý lyžař pomalí lyžaři__________________ 

 

5. Z podstatných jmen vytvoř přídavná jména přivlastňovací v 1. pádě: 

otec (motorka)   otcova motorka_________________________ 

sestra (panenka)   sestřina panenka________________________ 

kamarád (počítač)   kamarádův počítač_______________________ 

Alík (bouda)    Alíkova bouda___________________________ 

kuchař (nádobí)   kuchařovo nádobí________________________ 

babička (kabát)  babiččin kabát___________________________ 

Petr (knihy)   Petrovy knihy____________________________ 

slavík (hlas)   slavíkův hlas_____________________________ 

učitelka (pravítko)  učitelčino pravítko________________________ 

zpěvačka (mikrofon) zpěvaččin mikrofon________________________ 

Tomáš (přátelé)  Tomášovi přátelé__________________________ 
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Použité zdroje: 

Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů 

Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


