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18.11. mluvnice –Tvarosloví – přídavná jména 

Vypracuj zadané úkoly – procvičování 

1. Barevně vyznač přídavná jména – tvrdá (modře), měkká (červeně), přivlastňovací (žlutě) 
Veselý psík, černí kocouři, psí spřežení, zavěšený zámek, automobilový průmysl, Josefův 
nápad, plastové kelímky, zkamenělá kapradina, dědečkova fajfka, důležitá zpráva, kočičí 
tlapka, šerifův odznak, mýdlová bublina, včelí bodnutí, jeskynní malba, spolužákovy sešity. 

2. Doplň koncovky přídavných jmen 
Dobrotiv_ pocestní, s lakom_m_ sestrami, spolehliv_ přítel, malinov_ džem, tetřev_ námluvy, 
sob_ spřežení, zajímav_ příběh, ryb_ tuk, živ_ obraz, s osl_m_ kopýtky, srdcov_ král, orl_ 
hnízdo, v bíl_ch kabátech, za žulov_m plotem, na květinov_ch záhonech, nov_ žák, 
cílevědom_ přístup, hloubav_ profesor, na hol_ch kopcích, mezi šediv_m_ zdmi, ve 
ztemněl_ch vodách 
Nezvalov_ verše, Michalov_ rodiče, s Čapkov___ pohádkami, Petrov_ obavy, Františkov_ 
přátelé, Honzov_ sousedi, o Josefov__ sešitech, Máchov_ básně, v Mozartov__ operách, 
otcov_ příběhy 

3. Podtrhni přídavná jména a urči mluvnické kategorie (řídíš se podstatným jménem) + druh a 
vzor 
V ušlapané trávě _____________________  brzké ráno ____________________ 
Při veselém příběhu ___________________  havraní vlasy __________________ 
Svatební průvod ______________________  vraný kůň _____________________ 
Otevřené okno _______________________  s dračími zuby _________________ 
Polní cestou _________________________  usměvavým chlapcům___________ 

19.11. mluvnice – Tvarosloví – přídavná jména 

Vypracuj zadané úkoly – procvičování 

1. Napiš tvary přídavných jmen podle zadání 
Spěšný – 6.p.,č.mn.,rod m.než. _____________ bezpečnostní – 6.p.,č.mn.,rod s. __________ 
Doručený – 2.p.,č.j.,rod ž. _________________ nezávislý – 7.p.,č.j.,rod ž.________________ 
Svěží – 3.p.,č.j.,rod m.než._________________ nadějný – 4.p.,č.j.,rod m.živ.______________ 
Žlutý – 7.p.,č.mn.,rod s.___________________ vlídný – 7.p.,č.mn.,rod.ž._________________ 
Velbloudí – 6.p., č.mn., rod m.živ.___________ motýlí – 1.p., č.mn.,rod s.________________ 

2. Vytvoř a zapiš druhý stupeň od uvedených přídavných jmen 
Mladý ____________  skromný ____________ známý ________________ 
Hezký ____________  úhledný ____________  vysoký ________________ 
Zlý _______________  zpupný _____________ drahý _________________ 
Tvrdý _____________  pokorný ____________  unavený _______________ 
Měkký ____________  bohatý _____________  zajímavý _______________ 
Těžký _____________  lehký _______________ levný _________________ 
Pevný _____________  moudrý _____________ divoký ________________ 
Křehký ____________  plný ________________ krátký ________________ 

3. Doplň chybějící hlásky ě/ně 
Dojem_jší film jsem snad nikdy neviděla. Nevím, jestli je znám_jší Karel Čapek, nebo Josef 
Čapek. Na svatební šaty si vybrala nejjem_jší hedvábí. Matěj byl mnohem skrom_jší než jeho 
bratr Lukáš. Tam_jší obyvatelé nás nepřijali vlídně. Sedl si do tem_jšího koutu místnosti. 



Vždycky byl upřím_jší a rozum_jší než já. Cítil se osam_lý. Byl cílevědom_jší.  
Dnes byl vítr ještě nepříjem_jší než včera. 

20.11. – literatura – Povídka 

Nová knížka literatury (Hravá literatura – Pracovní sešit pro 7.ročník) 

- Přečti si text na str.5 (Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy) – zpracuj zadané úkoly pod 
textem – písemně na papír 

 


