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Přídavná jména
• Podle druhu je rozdělujeme na
tvrdá,měkká a přivlastňovací

Tvrdá a měkká přídavná jména
• K jednotlivým druhům je přiřazujeme
podle koncovek rodů – mužský-ten,
ženský-ta, střední-to

Přídavná jména tvrdá
• Poznáme je podle koncovek rodů - ten, ta, to
• Patří sem všechna přídavná jména, která mají
následující koncovky pro jednotlivé rody :
- ý ( ten ) mladý muž
- á ( ta ) mladá žena
- é ( to ) mladé dítě
máme pro ně vzor mladý,

-á, -é

Mladý
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. mlad ý
2. p. mlad ého
3. p. mlad ému
4. p. mlad ého
5. p. mlad ý!
6. p. (o) mlad ém
7. p. mlad ým

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. mlad í
2. p. mlad ých
3. p. mlad ým
4. p. mlad í
5. p. mlad í
6. p. (o) mlad ých
7. p. mlad ými

Mladý

POZOR !!!!!!!!
mladý chlapec x mladí chlapci
Nov- svetr.
Nový muž, nová žena, nové dítě.
Mladý muž, mladá žena, mladé dítě.
Doplň : Nov- žáci, s mal-m- dětmi, hol- kopec,
mnoho mal-ch koček, ke zbyl-m penězům

Přídavná jména měkká
• Poznáme je podle koncovek rodů - ten, ta, to
• Patří sem všechna přídavná jména, která mají
následující koncovky pro jednotlivé rody :
- í ( ten ) jarní muž
- í ( ta ) jarní žena
- í ( to ) jarní dítě
máme pro ně vzor jarní,

-í, -í

Jarní
Jarní
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednotné
Jednotné číslo
1. p. jarn í
2. p. jarn ího
3. p. jarn ímu
4. p. jarn ího
5. p. jarn í!
6. p. (o) jarn ím
7. p. jarn ím

•
•
•
•
•
•
•
•

Množ
Množné číslo
1. p. jarn í
2. p. jarn ích
3. p. jarn ím
4. p. jarn í
5. p. jarn í
6. p. (o) jarn ích
7. p. jarn ími

Jarní
Ciz- člověk.
Cizí muž, cizí žena, cizí dítě.
Jarní muž, jarní žena, jarní dítě.
Doplň : Čap- hnízdo, s ciz-m- dětmi, ps- obojek,
mnoho kos-ch mláďat, polévka s hus-m- játry

Doplň
Ryz- zlato, mil- člověk, hus- peří,
tmav-m- ulicemi, nov- žáci, nov- psobojek, žab- kvákání, po strm-ch
schodech, na bíl-ch stěnách, pod sov-m
hnízdem, lv- stopa.

Napiš v množném čísle
Malý chlapec
Malý dům
Starý pes
Dlouhý had
Slabý pán
Chytrý žák
Zlý člověk
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