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11. Dojeď s autíčky do správného cíle a nalep je.
Autíčka k vystřižení najdeš na str. 51.

měkké přivlastňovacítvrdé

přídavné jméno

-í, -í, -í -in, -ina, ino
 -ův, -ova, -ovo-ý, -á, -é
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12.  Uvedená spojení si nejdříve převeď do 1. pádu čísla jednotného 
a potom správně doplň zbývající okénka tabulky.

kominíkovou kombinézou, psím obojkem, otcovým pilníkem, 
Azorovy kosti, kyselému jablku, zapáchající ponožky 

1.p. č.j. zakončení 1.p. č.j. 
všech tří rodů

druh přídavného 
jména

lední medvěd -í, -í, -í měkké

13.  Uvedená spojení si nejdříve převeď do 1. pádu čísla jednotného 
a potom správně doplň zbývající okénka tabulky.

zeleného svrška, pokladníkově prohřešku, umělým chrupem, 
rámusící autobus, sněžným skútrem, namalovaného panáka

1.p. č.j. zakončení 1.p. č.j. 
všech tří rodů

druh přídavného 
jména
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íměkké

1. Dojeď s autíčky do správného cíle a nalep je.
Autíčka k vystřižení najdeš na str. 53.

mužský neživotný, ženský, střednímužský životný

jednotné jednotné množné

-ými-ý-í

rod

CÍLCÍL CÍL

1. pád

množné

7. pád

přídavné jméno

tvrdé a přivlastňovací
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2. Doplň náležitou koncovku.

koncov    hráči, na automobilov  ch závodech, s olysal      
medvědy, prav    úhel, s neurval  m chováním, nesměl    
člověk, mil    hochu, v růžov  ch šatech, ciz  m lidem, 
vzrostl  ch stromů, rozkvetl    keř, vesel    kamarádi,  
zastaral    postup, nafialověl    nádech, zkostnatěl    člověk

3. Doplň náležitou koncovku.

mnoz   lidé s okrajov   problémy

proslul   učenci  nesměl   žadatelé

diamantov   lesk  znám   zpěváci

plavovlas   chlapec  hladov   kluci

hodinkov  ch ručiček  pod igelitov  m obalem

hus   pochod  bronzov   poklad

briliantov   šperk  aerobicov   dres 

vepřov   řízek  hokejov   šampionát

o temperov  ch barvách  z knoflíkov  ch dírek

fotbalov   mistři  zasloužil   pracovníci

4. Doplň náležitou koncovku.

Necpěte se tolik těmi nezral   jablky. Kos   zpěv nás upozornil 
na příchod jara. Nebo to bylo osl   hýkání? Kde se Ivana zdržela 
s tím koz   m mlékem? Asi zůstala sedět ve stínu pod bezov   
m keřem. Matka mne zkoumala nedůvěřiv   ma očima. Teď 
nastal ten prav   okamžik ke snídani.  Měli bychom se  s tím 
drz   m člověkem vypořádat.  Od čeho máš tak bíl   jazyk? 
Houby najdete spolehlivě jen na znám   ch místech. 


