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Pracovní list č. 4 Přídavná jména tvrdá a měkká
                           - jednotné číslo

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 



Přečti text a podtrhni přídavná jména
Angli

ština:   
Ruština:          
Vietnamština: 

čtina:      
Ukrajin

Read the text and underline adjectives

Hãy đọc văn bản và gạch dưới các tính từ

Прочитай текст та пiдкресли прикметники
Прочитай текст и подчеркни прилагательные

 Náš svět je veliký a zajímavý. Všechno v něm je barevné. 
Nebe je modré, sluníčko je žluté, měsíc je jasný, moře je 
hluboké, řeka je dlouhá, pole je široké, tráva je zelená, holka 
u potoka je modrooká, maminka je milá, dědeček je starý, 
tatínek je štíhlý a starostlivý, paní učitelka je přísná, ale 
spravedlivá, miminko je  zlobivé, citron je kyselý, program v 
televizi nudný, počítačová hra napínavá, výrobek je 
kvalitní, domácí úkol z matematiky je těžký, nálada je 
výborná, dítě je nemocné, postel je měkká, psí štěkot je 
hlasitý, kozí mléko je bílé, led je studený, polévka je horká, 
písnička je veselá... A všimli jste si? Náš Centráček není 
pořád stejný. Někdy je růžový, usměvavý, jindy žlutý a 
zamyšlený. To podle toho, zda řeší složitý problém, nebo se 
raduje, že bude s úlohou rychle hotový.

Pamatuj! Ptáme se: Jaký? Který? Čí?



Ptáme se:  Odpovídáme:

Jak  je (ten) muž?  (Ten) muž je mlad , smutn , drz , 
Jak  je (ten) pes?  (Ten) pes je mal , vesel , zl
Jak  je (ten) st
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ý ůl?  (Ten) stůl je velk , dřevěn , modern

Jak  je (ta) žena?  (Ta) žena je mlad , smutn , drz , 
Jak  je (ta) opice?  (Ta) opice je mal , vesel , z
Jak  je (ta) tabule?  (Ta) tabule je velk , dřevěn , modern

Jak  je (to) děvče?  (To) děvče je mlad , smutn , drz , 
Jak  je (to) zvíře?  (To) zvíře je mal , vesel , zl
Jak  je (to) okno?  (To) okno je velk , dřevěn , modern

(ten) mlad  (zdrav ) muž
(ta) mlad  (zdrav ) žena
(to) mlad  (zdrav ) děvče

muž  vánek sameček
 žena tráva samička
děvče počasí mládě

ý ý í
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cizí jarní želví (kozí, husí, včelí) 
cizí jarní želví (kozí, husí, včelí) 
cizí jarní želví (kozí, husí, včelí) 

 

Tvrdá

Měkká

 přídavná jména:

 přídavná jména:



K přídavnému jménu připiš 3 další 

Starý (ten) dům__________________________________________

Vysoká (ta) budova_______________________________________
 
Hodný (ten) žák_______________________________________

Plyšový (ten) medvídek___________________________________

(ten, ta, to) tráva____________________________________

Hezké (to) počasí________________________________________

Dobré (to) ráno__________________________________________

Dlouhý (ten) žebřík_______________________________________

(ten, ta, to) vánek___________________________________

Česká (ta) holka_________________________________________

Kamenný (ten) most______________________________________

Jarní 

Ranní 

K podstatnému jménu doplň vhodná přídavná jména

vhodná podstatná jména v jednotném čísle

červené
   auto 

........... medvídě

........... kniha

........... lampa

........... košile

........... úkol



............... džus               ............... film                   ............... učitelka

............... kamarád         ............... pohádka           ............... mýdlo

............... lev                   ............... ruka                  .............. ocet

............... kakao              ............... čokoláda          ............... léto 

............... jídlo                 ............... město               ............... obrázek 

............... den                  ............... kuře                 ............... prsten

.............. hrad                  ............... moře                ............... čepice

Vyber opačná (protikladná) přídavná jména

hrubý, slunečný, špinavý, mrtvý, starý, nemocný, drahý, noční,
hlučný, smutný, malý, suchý, tlustý, tvrdý, pomalý, 
kyselý, plný, tupý, lehký, černý, sytý, nízký, horký

tmavý, 

světlý - tmavý mokrý..................     hubený....................

měkký...............  rychlý..................     velký........................

sladký...............        studený...............     veselý......................

vysoký..............        hladový...............     jemný.......................
  
bílý...................  těžký...................     čistý.........................

ostrý.................  prázdný...............     nový........................

levný................ denní.................     tichý........................

zdravý.............. živý....................     deštivý ...................

K podstatnému jménu doplň vhodná přídavná jména



Centr ček si pro tebe připravil několik hádanek. 
Tak jdeme na to!

á

V  žíšku,
vyšplhá si na strom pro šišku.

zrzavém či  kočerném

                  Nemusí být , i když je ,
                   nosíš ho na krku, zamyká domovy.

zlatý kovový

Srst , ale vlk to není,
uši ale zajíc to není,
ani k

šedá
dlouhé 
ůň to není, i když kopýtka má.

A dělá iá-iá-iá.

Klobou žka, 
obdivuj tu parádnici, ale nikdy ned

ček  pod n m nočervený b l  í í á
ělej z ní smaženici.

Sám je , ale  nitě spřádá,
žádná  hospodyňka
nevidí ho doma ráda.

nahý jemné
dobrá

Na  tyčce cení na nás zuby.
,
- nekoušou, nebolí,

k  lékaři se s nimi nechodí.

dlouhé
Dřevěné  kovové, plastové

zubnímu


