Český jazyk - 9.B
Procvičování probraného učiva - přídavná jména- 2. část
Rozlište v uvedených spojeních přídavná jména tvrdá a přídavná jména měkká!
např. - žabí potěr - měkké
přičinliví žáci - tvrdé
soví mláďata slabí chlapci noví spolužáci cizí lidé drzí komáři hovězí dobytek veselí kamarádi známí spisovatelé lví klece malí koníčci vosí hnízdo pomalí slimáci smělí vojáci usměvaví lidé včelí roj rybí filé
holubí vrkání želví polévka pohotoví hasiči Určete, kdy jde o tvary přídavných jmen přivlastňovacích a kdy o tvary podstatných
jmen!
Odevzdej ten sešit Jirkovi.............................................................................................................
Tito chlapci jsou Jirkovi spolužáci. .............................................................................................
Strýčkovi se dobře dařilo..............................................................................................................
Strýčkovi sousedé jsou naši přátelé. ............................................................................................
Potkali nás Milanovi rodiče..........................................................................................................
Já to Milanovi nevěřím.................................................................................................................
Petrovi se u nás velice líbilo.........................................................................................................
Petrovi sourozenci jsou ještě malí.................................................................................................
Převeď tato spojení do množného čísla!
dobrý hráč ...............................................................................
plachý jelen..............................................................................
drahý rodič...............................................................................
pardubický občan.....................................................................
americký tenista.......................................................................
hluchý člověk...........................................................................
dětský lékař..............................................................................

Uveďte přídavná jména utvořená z podstatných jmen v závorkách a napište správně
velké nebo malé písmeno!
např. ( Mánes) obrazy.......Mánesovy obrazy
( Smetana) opera Libuše.........................................................................
( Praha) šunka.........................................................................................
( Jirásek) knihy........................................................................................
( Morava) víno........................................................................................
( Čechy) mládež......................................................................................
( Erben) Kytice........................................................................................
( Pardubice) perník..................................................................................
( Lada) obrázek........................................................................................

Doplňte koncovky přídavných jmen!
Šípkov _ čaj je zdrav _ . Mil _ rodiče! Dívky tančily bos _ . Je to prsten z ryz _ ho zlata.
Otec zná několik ciz _ ch jazyků. Někteří zl _ lidé roní po činu krokodýl _ slz - . Ozval se
pronikav - orl _ křik. V hnízdě byla dvě čap _ mláďata.
V polévce jsme měli kousky vepřov _ ch a hověz _ch jater. Některé Erbenov - pohádky znají
všechny české děti.
Zastavil nás drz - ciz - člověk. Přijdou Milanov - spolužáci. To jsou škodliv _ brouci.
Užijte 2. stupeň přídavných jmen v závorkách!
např. Zlato je (drahé) než stříbro ..........dražší
Med je (sladký) než cukr......................................................................................
Co je nám (milé), to se nám zdá (hezké)..............................................................
Ve (vysokých) polohách na zemi je (řídký) vzduch.............................................
V (úzkém) řečišti je proud (rychlý)......................................................................
Všechny nerosty jsou (měkké) než diamant.........................................................
Užijte 3. stupeň přídavných jmen v závorkách!
např. nízký - nejnižší
(Velký) ..................................................poloostrov na světě je Arábie.
(Vysoká)............................................... teplota na Zemi byla zaznamenána v Kalifornii.
(Bohatá)..................................................ložiska zlata jsou v jižní Africe.
(Suché)...................................................oblasti máme na jihu Moravy.
(Dlouhá)............................................... řeka na světě je Nil - Kagera v Africe.

