
ČJL 7 od 1.2. 2021                třída:                             jméno: 

Vyučující – zakroužkuj jméno: 7. A , 7. C – M. Kunzová, 7. B – K. Černecká 
 
OPAKOVÁNÍ

Co určujeme u přídavných jmen? Pád, číslo, rod, druh a vzor (jedná se o mluvnické 
kategorie).


Mluvnické kategorie přídavných jmen:   Pád (1. - 7. pád), číslo (jednotné, množné), rod 
(mužský životný/neživotný, ženský, střední), druh (tvrdé, měkké, přivlastňovací), vzor 
(mladý, jarní, otcův, matčin)

 Přídavná jména – druhy a vzory  
Dělí se na 3 druhy: tvrdá, měkká, přivlastňovací přídavná jména

Druh poznáme podle toho, podle jakého vzoru se skloňuje.  
 
NĚCO NOVÉHO 

Přídavná jména - číslo 

- Číslo označuje, jestli je osoba, zvíře nebo věc pouze jednou nebo vícekrát


- Číslo jednotné - označuje jednu osobu, jedno zvíře, jednu věc (roztomilé kotě, nová 
tabule, hodná maminka)


- Číslo množné - označuje větší množství osob, zvířat nebo věcí (vlnité vlasy, dozrálé 
třešně, podstatná jména)


- Při určování čísla u přídavných jmen je pro nás rozhodující v jakém tvaru je související 
podstatné jméno a jaké koncovka je v přídavném jméně!!! 

- Červený svetr X červené svetry 
- Hodný pes X hodní psi 

1) Podtrhni přídavná jména, která jsou podle vzoru jarní (měkká přídavná jména): 
Otrávený, cizí, letní, mladý, rychlý, zubní, hloupý, jarní, hodný, psí, velký, počítačový, 
dlouhý, podzimní, zimní, kočičí, bílý, sladký, želví, papírový, nudný, zábavný, mobilní 


2) Převeď tyto tvary do jednotného čísla: (např. divocí býci -> divoký býk) 
Hluší starci -> 	 _______________________________	 

Zdraví kluci -> 	 _______________________________

Bystří žáci -> 	 ________________________________	 

Čeští spisovatelé -> _______________________________

Francouzští komici -> ______________________________

Černošští zpěváci -> _______________________________


3)  Napiš co nejvíce přídavných jmen (alespoň tři), která tě napadnou k daným 
podstatným jménům: 

MÍČ____________________________________________________________________________

ZAHRADA______________________________________________________________________

ÚKOL__________________________________________________________________________ 



4) Doplň do tabulky k daným přídavným jménům DRUH, ČÍSLO a VZOR:

5) Najdi a oprav nespisovná přídavná jména na spisovná přídavná jména (např. Je 
chytrej jako rádio. -> Je chytrý jako rádio.). Opravu proveď na řádky pod textem. 

Dnes jsme běhali ve škole štafetu a já jsem byl rychlej jako vítr. Pořídili jsme si psa a on je 
úplně velkej. Včera jsem měl narozeniny a všichni mi přáli, abych byl zdravej a šťastnej. 
Jsem malej ale šikovnej. Ze školy jsme dostali těžkej úkol. Přála bych si novej telefon a 
růžovej obal. Po dnešním obědě jsem úplně plnej.


Nápověda: Kolik tady najdeš řádků, tolik najdeš nespisovných přídavných jmen v 

textu. :-) 

____________________________________	          	 _________________________________

____________________________________	 	 _________________________________

____________________________________	 	 _________________________________

____________________________________	 	 _________________________________

____________________________________	 	 _________________________________


6) Stručně vysvětli, co znamenají tato úsloví, která se pojí k času. 

Je pánem svého času. -> _________________________________________________________


Dej tomu čas. -> ________________________________________________________________


To byly časy. -> _________________________________________________________________


Ráno moudřejší večera. -> ________________________________________________________


Práce kvapná málo platná. -> _____________________________________________________


Spěchej pomalu. -> ______________________________________________________________


Udělal to za pět minut dvanáct. -> _________________________________________________


/ DRUH ČÍSLO VZOR

Milí žáci

Čerstvý vzduch

Letní radovánky

Karlovy knihy

Mobilní internet


