


Podľa vzoru cudzí sa skloňujú 

akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred

ohýbacou (pádovou) príponou mäkkú (ď, ť, ň, ľ, c, dz, j, č, š ž, dž ) spoluhlásku.
napr.  čistejší vzduch, rýdze zlato, domáca strava, vonkajší okruh, ...

S podstatnými menami sa zhodujú v rode, čísle a páde.
bez cudzích slov

stredný rod, G, pl.          stredný rod, G, pl.

Dodržiava sa (platí, uplatňuje sa) pravidlo o rytmickom krátení!

napr. svieži, rýdza, súci, horúce,...

(Podľa vzoru cudzí skloňujeme aj slová, ktoré majú tvar prídavného mena      
napr. tretí, volajúci, píšuci, vedúca, predávajúce, čí, niečí,...)



Singulár

Mužský rod                        Ženský rod                        Stredný rod

N  cudz-í (chlap, stroj)

G   cudz-ieho
D cudz-iemu
A cudz-ieho (chlapa)

cudz-í (stroj)
L o cudz-om
I   s cudz-ím

Plurál

N cudz-í (chlap)
cudz-ie (stroje)

G cudz-ích
D cudz-ím
A cudz-ích (chlapov)

cudz-ie (stroje)
L o cudz-ích
I s cudz-ími

cudz-ia (žena) 

cudz-ej
cudz-ej
cudz-iu

o cudz-ej
s  cudz-ou

cudz-ie (dieťa)
cudz-ieho
cudz-iemu
cudz-ie

o cudz-om
s  cudz-ím

cudz-ie

cudz-ích
cudz-ím
cudz-ie

o cudz-ích
s cudz-ími

cudz-ie

cudz-ích
cudz-ím
cudz-ie

o cudz-ích
s cudz-ími



Vypíš prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa 
vzoru cudzí/-ia, -ie.

Môj starý otec sa volá Starší. Býva v meste Revúca.
Je najstarší z troch bratov. Najmladší brat je vedúci
predajne s domácimi výrobkami. Tunajší ľudia si
obľúbili guľatý chlieb. Treba ho krájať dlhším a čo
najostrejším nožom. Kto je rýchlejší, ten si uchmatne
chrumkavejší kúsok. Domáce jedlá z kuchyne našej
babky patria medzi najchutnejšie. Niet na svete
lepšej kuchárky, akou je naša najmilšia babka. Hoci
už nie je najmladšia, pre nás vnukov je najkrajšia a
najláskavejšia. Niekedy je síce prísnejšia, ale pri
pohľade na nášho menšieho šibalského brata sa jej
tvrdšie srdce opäť mení na najnežnejšie .



SKONTROLUJ SI ODPOVEĎ 
a zafarbi prídavné mená, v ktorých je uplatnené rytmické krátenie. 

Môj starý otec sa volá Starší. Býva v meste Revúca.
Je najstarší z troch bratov. Najmladší brat je vedúci
predajne s domácimi výrobkami. Tunajší ľudia si
obľúbili guľatý chlieb. Treba ho krájať dlhším a čo
najostrejším nožom. Kto je rýchlejší, ten si uchmatne
chrumkavejší kúsok. Domáce jedlá z kuchyne našej
babky patria medzi najchutnejšie. Niet na svete
lepšej kuchárky, akou je naša najmilšia babka. Hoci
už nie je najmladšia, pre nás vnukov je najkrajšia a
najláskavejšia. Niekedy je síce prísnejšia, ale pri
pohľade na nášho menšieho šibalského brata sa jej
tvrdšie srdce opäť mení na najnežnejšie .



SKONTROLUJ SI ODPOVEĎ 

Revúca, vedúci, s domácimi, domáce

Zatrieď prídavné mená k vzorom.
umelou, smelému, z horiacej, medzi známymi, v horúcom,
pred vrtkým, zajtrajšie, z najobľúbenejších, mrazivé, škodliví, 
v budúcich, na poschodovej, o nevidiacom, od sviežeho,
z hubového, na písacom, metrovými, spacie, horší, živí, 
najjedovatejšia, s novšími, o podozrivej, rúči, od akostných, 
bez vzťahových, rýdzejších, s pracím, poslušní  
a) pekný: umelou, smelému, medzi známymi, pred vrtkým,     
mrazivé, škodliví, na poschodovej, z hubového, metrovými, 
živí, o podozrivej, od akostných, bez vzťahových, poslušní  
b) cudzí: z horiacej, v horúcom, zajtrajšie, z najobľúbenejších, 
v budúcich, o nevidiacom, od sviežeho, na písacom, spacie, 
horší, najjedovatejšia, s novšími, rúči, rýdzejších, s pracím



ĎAKUJEM  

ZA  

POZORNOSŤ

Obrázok:https://www.google.sk/search?q=smajl%C3%ADkov%C3%A9+
gify&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBjLjUqIDaA
hUGYpoKHS8BDAIQsAQIKA&biw=1536&bih=727


