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Přídavná jména
 Přídavná jména v pořadí slovních druhů mají 

číslo 2!

 Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, 
zvířat a věcí! 

 Ptáme se na ně tázacími zájmeny:

Jaký? Jaká? Jaké?

Který? Který? Které?

Čí?



 S podstatnými jmény se shodují:

v rodě          v čísle              v pádě

mužský jednotné             1. pád kdo, co?

ženský množné  2. pád koho, čeho?

střední 3. pád komu, čemu?

4.  pád koho, co?

5. oslovujeme, voláme

6. pád  kom, o čem?

7. pád kým, čím?



Podívej se a pozorně sleduj příklady:

mrštný                                              zajíc

r. mužský,č.jednotné, 1.pád         r. mužský,č.jednotné, 
1.pád

o kožené                                            tašce

r. ženský, č. jednotné, 6.pád           r. ženský, č. jednotné, 
6.pád

s malými                                            kuřaty

r. střední, č. množné, 7.pád           r. střední, č. množné, 
7.pád



1. Nyní se pokus určit mluvnické kategorie 
(rod, číslo, pád) podstatných a přídavných 
jmen. Začni vždy podstatným jménem!

Přídavné 
jméno

Rod Číslo Pád Podsta
tné
jméno

Rod Číslo Pád

vysoká hora

o malé holčice

s dobrým jídlem

bez 
gumových

bot

dám pěkný dárek

vidím černé mraky

v zelené barvě



2. Daná přídavná jména převáděj do 
všech rodů. Zakroužkuj koncovky 
přídavných jmen!

rod mužský                rod ženský              rod střední

- ý                                  - á                                - é

vzor: krásný  (muž)             krásná  (žena)       krásné  (dítě)

mladý ___________            __________

___________              skvělá __________ 

___________             ____________            malé

rod mužský                 rod ženský               rod střední

- í                                    - í                                - í                                        
medvědí ____________             ____________

krokodýlí ____________             ____________  

liščí                          _____________            ____________

cizí                           _____________           _____________



Podle způsobu skloňování 
rozlišujeme přídavná jména:

TVRDÁ – vzor mladý

rod mužský          rod ženský           rod střední

-ý                      -á                           -é

mladý muž mladá žena mladé žito

krásný krásná krásné

hluboký hluboká  hluboké



MĚKKÁ - vzor jarní

rod mužský         rod ženský          rod střední

-í                 -í                 -í

jarní den jarní noc jarní ráno

letní letní letní

psí psí psí



Urči přídavná jména měkká a 
tvrdá

malý, horký, lesní, letní, zelený, 
kočičí, husí, vysoká, holubí, nový, 

včelí

měkká

tvrdá



4. Podtrhni přídavná jména  měkká 
červeně a tvrdá černě

I. s malou dívkou

II. rychlí chlapci

III. jarní květy

IV. úrodné pole

V. rozlehlá zahrada

VI. z psího sádla

VII. ve smíšených sadech

VIII.výborní žáci

IX. letní den

X. ryzí zlato



Děkuji za pozornost.


