
Milí žiaci!     

Posielam vám vyplnený pracovný list, porovnajte si ho so svojimi 

odpoveďami a opravte. Oprava je dôležitá, aby ste vedeli, kde robíte chyby! 

Ďakujem, M. Liptáková                                                                              

 
SJL 5 Opakujeme prídavné mená PL                               

1. Doplň do slov správne y, ý, i, í a potom pri nich urči rod, číslo pád a vzor. 

 
Počas letných nocí pozoroval hviezdy. 

rod 
ŽR 

číslo 
pl 

pád 
G 

vzor 
pekný 

Daroval som stierací lós. MR sg A cudzí 

Pod skladacím  dáždnikom nemokneme. MR sg I cudzí 

Sedí za bukovým  stolom. MR sg I pekný 

Na stole vonia čerstvý chlebík. MR sg N pekný 

Po dobrom obede sme boli všetci smädní. MR pl N pekný 

Bubon je bicí nástroj. MR sg N cudzí 

Odrazu boli všetci podozriví. MR pl N pekný 

Objavil sa muž so širokým úsmevom. MR sg I pekný 

Pýšila sa pehavým  nosom. MR sg I pekný 

Prišli v sivých  šiltovkách. ŽR pl L pekný 

Stretli sme sa so sivovlasými starčekmi. MR pl I pekný 
 

2. Vyskloňuj slovné spojenia:                                                                                                                       

 jednotné číslo množné číslo 

N krajšia  šatka krajšie šatky 

G krajšej šatky krajších šatiek 

D krajšej šatke krajším šatkám 

A krajšiu šatku krajšie šatky 

L krajšej šatke krajších šatkách 

I krajšou šatkou krajšími šatkami 
 

 jednotné číslo množné číslo 

N obetavý záchranár obetaví záchranári 

G obetavého záchranára obetavých záchranárov 

D obetavému záchranárovi obetavým záchranárom 

A obetavého záchranára obetavých záchranárov 

L obetavom záchranárovi obetavých záchranároch 

I obetavým záchranárom obetavými záchranármi 

POZOR NA NOMINATÍV PLURÁLU VZORU PEKNÝ! Tam je vždy i, í! Napríklad: 
šikovní basketbalisti /viacerí/ 
3. Zakrúžkuj iba akostné prídavné mená. 

malý, horúci, drevený, fialový, papierový, sklenený, bosý, parketový, hrdý, zemiakový 

POZOR! Akostné prídavné mená vieme stupňovať. Patria tam aj farby: fialový, biely, 

ale aj príd. meno bosý, holý. 



 

4. Rozdeľ prídavné mená podľa vzorov: 

múdry, svieži, lekvárový, zajtrajší, lepší, nový, kyslý, známy, hrací, slabší, krásny, 

nižšími, najkrajších, neznámy, k pracovitému, z voskového, slovenskému, mobilných 

 

pekný: múdry, lekvárový, nový, kyslý, známy, krásny, neznámy, k pracovitému, 

z voskového, slovenskému, mobilných 

 

cudzí: všetky ostatné – zakončené na mäkkú spoluhlásku 
5. Z podstatných mien v zátvorke utvor prídavné mená. 

(hora) nosič  - horský  (leto) sezóna – letná                   (noc) obloha- nočná  

6. Doplň pádové prípony. 

 

na tatranských štítoch, vysokohorský nosič, vysokohorskí nosiči, silný vietor,  hôrni  

chlapci, s hôrnymi  chlapcami, k známym chatárom, naši známi,     po užších cestách,  

s nebezpečnými zvermi, na sviežom  vzduchu, útly pás,  oddýchnutí turisti, k nadšeným 

výletníkom, silný vietor, zasnežené kopce, na zasnežených kopcoch, bez hôrnych 

chlapcov, so statnými  poľovníkmi, spoza skalnatých vrchov, štvormiestne  apartmány, 

nepríjemný hmyz, príjemní ľudia 

Pozor! 

Jeden je on, budem písať ypsilon, napr. zdravý človek 

                                       ale 

zdraví ľudia – viacerí budeme písať i, í! 


