
 5. A/5. B      
 Prosím, napíšte si poznámky do zošita slovenského jazyka.  Ďakujem, M. Liptáková 
Termín: do 5. 4. 2020                      

 VZOR        P E K N Ý  

 
Prídavné meno skloňujeme podľa podstatného mena, pred ktorým stojí. 

ten pekný chlap            Pre mužský rod používame príponu -ý. 
tá pekná žena               Pre ženský rod používame príponu -á.  
to pekné dieťa               Pre stredný rod používame príponu -é. 

Aký je potok?        Potok je bystrý. 
Aká je učebnica?  Učebnica je zaujímavá. 
Aké je počasie?    Počasie je premenlivé. 

Podľa vzoru pekný skloňujeme prídavné mená, ktoré majú pred ohýbacou príponou 
(pádovou príponou) tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. S podstatnými menami sa 
zhodujú v rode, čísle a páde. (Podľa vzoru pekný skloňujeme aj slová, ktoré majú tvar 
prídavného mena napr. prvý, známy, pripravený,...) 

◄ mužský rod životný  N pl. vždy i/í !                                                                    
◄ I pl. -ými !                                                                                                                                 

◄ vo všetkých ostatných  tvaroch píšeme ypsilon (y/ý) 

Singulár 

        Mužský rod                Ženský rod               Stredný rod 

N    pekn-ý                         pekn-á                        pekn-é                                                                                           

G    pekn-ého                      pekn-ej                       pekn-ého                                                                             

D    pekn-ému                     pekn-ej                       pekn-ému                                                                   

A    pekn-ého (životné)       pekn-ú                        pekn-é                                                                                              

.......pekn-ý (neživotné)                                                                                                                                   

L  o pekn-om                      pekn-ej                       pekn-ej                                                                               

I   s pekn-ým                       pekn-ou                      pekn-ým 

Plurál  

      Mužský rod(životné)           Mužský rod(neživotné), ženský rod, stredný rod             

N     pekn-í                                               pekn-é                                                                                           

G     pekn-ých                                           pekn-ých                                                                             

D     pekn-ým                                            pekn-ým                                                                                             

A     pekn-ých                                           pekn-é                                                                                                                                                                                                                                

L   o pekn-ých                                           pekn-ých                                                                               

I    s pekn-ými                                           pekn-ými 



Pri vzore pekný sa dodržiava (platí, uplatňuje sa) pravidlo o rytmickom krátení 
(rytmický zákon)!  napr. múdry, hlúpy, biely,...  

Poznámka: tie dobré psy (neživotné)      tí dobrí psi (životné) 

Cvičenia 

1. Podčiarkni pravopisne správne spojenia. 

so starými známymi, úzký chodník, farebný televízor, farební obraz, mladí človek,          

mladí ľudia, s dobrými ľuďmi, veselý žiaci, usilovní chlapci, s múdrymi knihami 

2. Spoj správne tvary prídavného mena s príslušným podstatným menom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uvedené spojenia slov daj do I pl. 
 
červená ruža ............................................................................................. 
 
bledé líce ................................................................................................... 
 
vysoké topole ............................................................................................ 
 
svedomitý žiak .......................................................................................... 
 
čierna mačka ............................................................................................ 
 
4. Uvedené spojenia slov daj do N pl. 
 
vzdelaný človek  ....................................................................................... 
 
usilovná včielka ........................................................................................ 
 
listnatý strom ........................................................................................... 
 
štíhly basketbalista .................................................................................. 

za tmavým  
 
večerní 
 
so starými 
 
do modrých 
 
s hlúpymi 
 
bledý 
 

hostia 
 
rodičmi 
 
oknom 
 
rečami 
 
mesiac 
 
očí 



 
náš dobrý známy ....................................................................................... 
 


