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Pracovní list č. 5 Přídavná jména tvrdá a měkká
                           - množné číslo

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



Přídavná jména tvrdá Přídavná jména měkká
(ten) mladý, nový,

drzý

ten nový žák

(ti) mladí, noví,
drzí

ti noví žáci

(ten) jarní, cizí,
moderní ryzí

ten cizí kluk

(ti) jarní, cizí,
moderní, ryzí

ti cizí kluci

(ten) mladý, nový,
drzý

ten nový stůl

(ty) mladé, nové,
drzé

ty nové stoly

(ten) jarní, cizí,
moderní, ryzí

ten cizí dům

(ty) jarní, cizí,
moderní, ryzí

ty cizí domy

(ta) mladá, nová,
drzá

ta nová střecha

(ty) mladé, nové,
drzé

ty nové střechy

(ta) jarní, cizí,
moderní, ryzí

ta cizí dívka

(ty) jarní, cizí,
moderní, ryzí

ty cizí dívky

(to) mladé, nové,
drzé

to nové auto

(ta) mladá, nová,
drzá

ta nová auta

(to) jarní, cizí,
moderní, ryzí

to cizí slovo

(ta) jarní, cizí,
moderní, ryzí

ta cizí slova

Doplň koncovky
Slep_ lidé se poznají podle bílé hole. Jsou na prodej 

zachoval_ domy.  V tom filmu hrají znám_ herci. Za lesem 

se objevily tmav_ mraky. Jeho slova jsou pravdiv_. Vesel_ 

psi  pobíhali po louce. Někteří lidé jsou až moc důvěřiv_. 

To jsou moje tajn_ přání. Líbí se mi její dlouh_ nohy a 

heboučk_ vlasy.

Sleduj n změkteré ěny v koncovkách přídavných jmen v 
jednotném a množném čísle 

byst ý žák => byst í žáci          dra  rodič => dra  rodiče
dob ý člověk => dob í lidé       divo  kluk => divo  kluci

r ř hý zí
r ř ký cí



vysoký strom ....................................

                                          cizí kluk ............................................

domácí úkol .....................................

                                           složitý problém ................................

modrooká holka ..............................

                                           

žák ..........................................

                                          drzé d

český občan ....................................

nový 

ěvče .......................................

moderní tričko ..................................

                                         sudé číslo .........................................

okatá panenka ..................................

                                        milý kolega ........................................

Vytvoř množné číslo 



Centrá ží po svček se rozhlí ětě a vidí, že tam někde daleko je 
Vietnam a vietnamským obyvatelům my tady říkáme 
Vietnamci, australští obyvatelé jsou Australané, protože žijí 
v Austrálii, v České republice žije nejvíce Čechů,
 a proto jsou čeští obyvatelé všude kolem...

Pomoz Centr čkovi doplnit  do tabulky správné výrazy 
a zapamatuj si je 

á

Místní jméno Jméno obyvatele
Přídavné jméno
1.p. č.j. rod
mužský

Přídavné jméno
1.p. č. mn. rod
mužský – u
životných
podst.jm.

Česko Čech český čeští
Rus ruští

Francie
Angličan anglický
Slovák slovenský

Čína čínský
vietnamští

Ukrajina
německý

Amerika
mongolští

Armén arménský
Japonsko japonští

Ind indičtí

Angli

ština:  

Ruština: 

Vietnamština: 
 

čtina:     

Ukrajin čkovi

čkovi 

Help Centráček complete correct expressions 
                      in the chart and remember them

        

Hãy giúp Centráček điền vào bảng những biểu thức 
                       đúng và hãy ghi nhớ chúng

Допоможи Centrá  доповнити таблицю 
                      правильними виразами та запам´ятай  ïх

Помоги Centrá добавить в таблицу нужные 
                      слова и запомни их



Vylušti tajenku a dozvíš se z ní, co nás spojuje s 
obyvateli několika států

Napiš jedním slovem, kdo jsou:

Správně! Je to ..........................................

Umíš z tajenky vytvořit správný tvar 
přídavného jména?Ukaž se....................

1 řečtí obyvatelé 2 š ští obyvatelévéd 3 irští obyvatelé

4 norští obyvatelé 5 polští obyvatelé

6 maďarští obyvatelé
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