
Prídavné mená

Milí piataci, prezentácia 
je na zopakovanie učiva. 

Je určená pre tých 
žiakov, ktorí nenastúpia 
do školy 1. 6. 2020.



Prídavné mená
• plnovýznamový slovný druh

• ohybný slovný druh

• označujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí

• pýtame sa na ne otázkami: Aký? Aká? Aké?

• najčastejšie stoja pri podstatnom mene,

ktoré rozvíjajú

• s podstatným menom sa zhodujú v rode,

čísle a páde



Vyber z textu prídavné mená.

Adrián pozoruje cez špinavé okno pustý dvor. Povaľuje sa tam

len zopár zabudnutých hračiek, ktoré nikomu nechýbajú. Spoza

rohu sa vynoril nízky chlapec so maličkým psíkom. Adriánovi

preblesklo jeho bystrou hlavou: Keby som mal aj ja mladšieho brata!

Hrali by sme sa, chodili spolu do školy, delili sa o chutnú desiatu.

Mohol by som sa s ním občas aj pohádať, ba aj nepekne pobiť...



Prídavné mená priraď k správnym obrázkom a urč ich rod.

čokoládová, narodeninový, ihličnatý,

usmievavý, drevený, rýchle, kučeravé



Gramatické kategórie prídavných mien

ROD – mužský, ženský, stredný

ČÍSLO – jednotné (singulár), množné (plurál)

PÁD – nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

POZOR!!! Prídavné meno sa zhoduje v rode, čísle a páde s

podstatným menom. Pri skloňovaní teda prídavné meno preberá

gramatické kategórie podstatného mena.



Prídavné mená

vlastnostné privlastňovacie

akostné vzťahové

pomenúvajú vlastnosť privlastňujú osobe, 
zvieraťu

pomenúvajú vlastnosť, 

dajú sa stupňovať, 

dajú sa vytvoriť 

protiklady (dobrý – zlý) 

sú odvodené, 

nedajú sa stupňovať, 

nedajú sa vytvoriť 

protiklady



Prídavné mená
1. AKOSTNÉ

➢ pomenúvajú vlastnosť

➢ dajú sa stupňovať (starý – starší – najstarší)

➢ nie sú odvodené

➢ môžeme k nim tvoriť protiklady (dobrý – zlý,

pekný – škaredý)

➢ patria sem všetky farby



Prídavné mená
2. VZŤAHOVÉ

➢ vyjadrujú istý vzťah (drevo – drevený,

drevený = taký, ktorý je vyrobený z dreva)

➢ nedajú sa stupňovať

➢ sú odvodené

➢ nemôžeme k nim tvoriť protiklady



Domáca úloha
• učebnica str. 93/4 (pokračuje na str. 94)

• učebnica str. 94/5, 7


