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PŘÍDAVNÁ JMÉNA  

1a/ OD UVEDENÝCH SLOVNÍCH SPOJENÍ UTVOŘ POMOCÍ PŘÍPON – NÝ, - NÍ 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA: 

1b/  K UTVOŘENÝM PŘÍDAVNÝM JMÉNŮM DOPLŇ VHODNÉ PODSTATNÉ JMÉNO. 

 

každý den -    každodenní starosti    

po straně –          _________________________________________________    

beze jména –       _________________________________________________ 

rovné rameno –   ________________________________________________ 

dva týdny –         _____________________________ ____________________  

na stěně –         ________________________________________________ 

proti zákonu –     _____________________________ ____________________  

drobné zrno –      ________________________________________________ 

krátká vlna –        ________________________________________________ 

  

2. DOPLŇ –NN NEBO – N: 

Ply___á angličtina, ce____ý dar, proutě___ý koš, trest____ý čin, skleně___á miska, 

dřevě___ý schod, havra____í křídla, hliněn____ý džbánek, sezón____í slevy, 

olově____á kulička, byli___ý čaj.  

 

 

3. DOPLŇ JEDNO – J, NEBO –JJ, TAK, ABY SLOVA DÁVALA VÝZNAM V TEXTU. 

Jeho chování bylo stále ne____istější, cítil se vinen. Jitřenka je ne___asnější hvězda. 

Kobra patří mezi ne___edovatější hady. Ne____ednodušší bylo sčítání. Zmateně se 

překřikovali a výsledek byl stále ne___asnější. Oblékla si šaty z ne___emnějšího 

hedvábí. 

 



4. DO TABULKY DOPLŇ SPRÁVNĚ UTVOŘENÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA V 1. PÁDĚ 

MNOŽNÉHO ČÍSLA: 

 

havíř z Ostravy, občan z Brandýsu, rodák z Olomouce, slon z Indie, turista z Ruska, 

spisovatel z Ameriky,  

malíř z Řecka, droboučký brouček, básník z Anglie, lékař z města, maličký komár, tvor 

z moře 

 

- čcí - čtí - ští 

  ostravští havíři 

   

   

   

   

 

 

5. NAJDI V TEXTU CHYBY, TY ZAZNAČ A PŘEPIŠ SPRÁVNĚ. 

a) Vislechly sme správy z rádia. 

   __________________________________________________________ 

b) Bil to krásný vílet. 

__________________________________________________________ 

c) Obylí skladujeme f sípkách. 

__________________________________________________________ 

d) Pražský hrat bíval sýdlem králů. 

__________________________________________________________ 

e) Nejvyší horou krkonoš je Sněška.  

__________________________________________________________ 

f) Neplítvej zbytečně slovi. 

__________________________________________________________ 

 



g) Na talíři leželi umyté švestky. 

__________________________________________________________ 

h) Strýc postavyl noví včelí úl. 

__________________________________________________________ 

i) Malý kocourci jsou velice hravý. 

__________________________________________________________ 

j) Ukaž sousedovy otcovi králíky. 

__________________________________________________________ 

 

6. ROZHODNI, ZDA JE VĚTA PRAVOPISNĚ SPRÁVNĚ, CHYBU NAVÍC ZAKROUŽKUJ.     

(VŽDY JEN JEDNA CHYBA VE VĚTĚ.) 

a) Rádi čteme sládkovy básně.      ANO - NE 

b) Tatínkovi rodiče nás pozvali na rodinný oběd.    ANO – NE 

c) S kravského mléka se vyrábí různé sýry.     ANO – NE 

d) Nejobjemnější balík byl taky nejtěžší.     ANO – NE 

e) Ostravský havíři pracují v těžkých pracovních podmínkách.     ANO – NE 

f) Odvezli jsme si proutěný koš, dřevěné sošky i skleněnou misku. ANO – NE 

g) Ve zdravém těle zdraví duch.      ANO  - NE 

h) O vánocích jsme si zašli i na varhanní koncert.    ANO – NE 

i) Lyžovat pojedu, ale bojím se strmějších svahů.    ANO – NE 

j) Pozor na ty zvídavé děti! Zrovna si hráli se sirkami.   ANO – NE 

 

7. DOPLŇ SPRÁVNÉ KONCOVKY: 

Hráli jsme si s dědečkov_m b_l_m králíčkem. Navštívili nás otcov_ příbuzní. Přivítali 

jsme Pavlov_ kamarády. Uměl dobře napodobit ps_ štěkot a žab_ kuňkání. Cel_m 

krajem se šířila vůně rozkvetl_ch jasmínů. Zpěvav_ ptáci seděli na vysokém stromě. 

Řídíme se laskav_m_ radami m_l_ch přátel.  

 



ŘEŠENÍ 

1a/ TVOŘ POMOCÍ PŘÍPON – NÝ, - NÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA: 

1b/ DOPLŇ VHODNÉ PODSTATNÉ JMÉNO. 

 

postranní úmysly   

bezejmenný kufr 

rovnoramenný trojúhelník 

dvoutýdenní miminko  

nástěnná mapa 

protizákonné užívání omamných látek  

drobnozrnná káva 

krátkovlnné vysílání   

2. DOPLŇ –NN NEBO – N: 

Plynná angličtina, cenný dar, proutěný koš, trestný čin, skleněná miska, dřevěný 

schod, havraní křídla, hliněný džbánek, sezónní slevy, olověná kulička, bylinný čaj.  

 

3. DOPLŇ JEDNO – J, NEBO –JJ, TAK, ABY SLOVA DÁVALA VÝZNAM V TEXTU. 

Jeho chování bylo stále nejistější, cítil se vinen. Jitřenka je nejjasnější hvězda. Kobra 

patří mezi nejjedovatější hady. Nejjednodušší bylo sčítání. Zmateně se překřikovali a 

výsledek byl stále nejasnější. Oblékla si šaty z nejjemnějšího hedvábí. 

 

4. DOPLŇ PŘÍDAVNÁ JMÉNA V 1. PÁDĚ MNOŽNÉHO ČÍSLA: 

- čcí - čtí - ští 

droboučcí broučci olomoučtí rodáci ostravští havíři 

maličcí komáři indičtí sloni brandýští občané 

 američtí spisovatelé ruští turisté 

 řečtí malíři městští lékaři 

 angličtí básníci mořští tvorové 

 



5. NAJDI V TEXTU CHYBY, TY ZAZNAČ A PŘEPIŠ SPRÁVNĚ. 

a) Vyslechli jsme zprávy z rádia. 

b) Byl to krásný výlet. 

c) Obilí skladujeme v sípkách. 

d) Pražský hrad býval sídlem králů. 

e) Nejvyší horou krkonoš je Sněška.  

f) Nejvyšší horou Krkonoš je Sněžka 

g) Neplýtvej zbytečně slovy. 

h) Na talíři ležely umyté švestky. 

i) Strýc postavil nový včelí úl. 

j) Malí kocourci jsou velice hraví. 

k) Ukaž sousedovi otcovy králíky. 
 

6. ROZHODNI, ZDA JE VĚTA PRAVOPISNĚ SPRÁVNĚ, CHYBU NAVÍC ZAKROUŽKUJ.      

a) Rádi čteme sládkovy básně.      NE 

b) Tatínkovi rodiče nás pozvali na rodinný oběd.    ANO  

c) S kravského mléka se vyrábí různé sýry.     NE 

d) Nejobjemnější balík byl taky nejtěžší.     ANO  

e) Ostravský havíři pracují v těžkých pracovních podmínkách.     NE 

f) Odvezli jsme si proutěný koš, dřevěné sošky i skleněnou misku. ANO  

g) Ve zdravém těle zdraví duch.      NE 

h) O vánocích jsme si zašli i na varhanní koncert.    NE 

i) Lyžovat pojedu, ale bojím se strmějších svahů.    ANO  

j) Pozor na ty zvídavé děti! Zrovna si hráli se sirkami.   NE 

 

7. Doplň správné koncovky: 

Hráli jsme si s dědečkovým bílým králíčkem. Navštívili nás otcovi příbuzní. Přivítali 

jsme Pavlovy kamarády. Uměl dobře napodobit psí štěkot a žabí kuňkání. Celým 

krajem se šířila vůně rozkvetlých jasmínů. Zpěvaví ptáci seděli na vysokém stromě. 

Řídíme se laskavými radami milých přátel.  
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