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Přídavná 
jména 

 



Přídavná jména 

Vyjadřují vlastnosti 
podstatných jmen nebo je 

blíže určují. 
 

Ptáme se na ně: 
JAKÝ, KTERÝ, ČÍ 



Druhy přídavných jmen 
(tvrdá, měkká, přivlastňovací) 

1) tvrdá: koncovky se ve všech 
rodech mění, mají vzor mladý: 

mladý,      mladá,      mladé 

 

2) měkká: koncovky jsou stejné 
ve všech rodech, mají vzor jarní: 

jarní,         jarní,         jarní 
  



Druhy přídavných jmen 
(tvrdá, měkká, přivlastňovací) 

  3) přivlastňovací: ptáme se 
otázkou ČÍ a tvoříme je dvěma 
příponami: 
a) pro rod mužský: -ův, -ova, -ovo 

otcův,        otcova,        otcovo 

b) pro rod ženský: -in, -ina, -ino 

  matčin,      matčina,      matčino 



Psaní  velkých písmen u 
přivlastňovacích příd. jmen  

PAMATUJ: Přídavná jm. 
přivlastňovací utvořená od jmen 
vlastních píšeme s velkým 
počátečním písmenem (Pavel – 
Pavlův, Marie – Mariin). Ostatní 
příd. jm. odvozená od jmen 
vlastních píšeme s malým 
písmenem (Vltava-vltavský 
Morava-moravský). 



Psaní  velkých písmen u 
přivlastňovacích příd. jmen  
- Smetana - Smetanova hudba –   

smetanovská hudba 

 

- Čechy – Česká republika – 

české vesnice 

 

- Náchod – náchodský zámek 



Najdi přídavná jména a urči 
u nich druh: 

bratrský,     bratrsky,     bratrův, 
bratrství,   mladý,   mladík,  mládí, 
práce,     pracovitý,     pracovník, 
pracovní,    pracoval,          dělal,   
dělník,    dělnický,    dělá, 
dělníkova,    udělaný,          matka,    
mateřská,     matčino,   mateřský,   
mateřství 



Jaký je významový rozdíl 
mezi těmito zájmeny? 

bratrská pomoc – bratrova pomoc 

 

sousedská rada – sousedova rada 

 

mateřská láska – matčina láska 



Co ovládám 

- Vím, co vyjadřují přídavná 
jména. 

- Umím rozlišit 3 druhy přídavných 
jmen.  

- Jak se ptáme na přídavná jména? 

- Rozlišuji psaní velkých a malých 
písmen u přídavných jmen  
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