PŘÍDAVNÁ JMÉNA- PROCVIČOVÁNÍ
1. Ze slov v závorce utvoř přídavná jména a napiš je.

( noc ) _______ směna, ( Asta ) _______ obojek, ( medvěd ) _______
mládě, ( kůže ) _______ taška, ( papír ) _______ drak, ( hora _______
vůdce, ( světlo ) _______ signál, ( spolužák ) _______ sešit, ( vesmír )
_______ raketa, ( jaro ) _______ květiny, ( moře )_______ vlny
2. Doplň vynechaná písmena.

Půjčila jsem si knihu s nap_nav_m_ příb_ hy znám_ch sp_ snovatel_.
Četla jsem knihu s dobrodružn_m_ příb_hy. S tě_kým_ příklady si
le_ce poradím. Děti b_l_ v_plašeny bzukotem včel_ch rojů.Na pol_
létal_ drav_ ptáci. Prales_ opl_vají různým_ nebe_pečím_. Letos se
v_dáme do ciz_ch zem_. Mez_ pařez_ kl_čkoval_ mal_ v_plašení
zajíci. Hynkov_ hračky si vzal_ sousedov_ děti.
3. Ve které Jiráskově divadelní hře vábí vodník Haničku pentličkami
a slovy: „ ..Haničko.. sluníčko,..“? ____________________

Mezi známá Jiráskova díla patří:
Staré pověsti české
F. L. Věk
Filosofská historie
Temno
Lucerna
Proti všem
Jan Hus
Jan Žižka
Bratrstvo
Psohlavci
Poklad

4. Roztřiď přídavná jména a do tabulky zapiš správný stupeň
přídavného jména.

sladší než med, velké louky, nejvyšší věž, jednodušší výrobní postup,
nejhlubší místo v moři, lehčí otázky, dlouhý vlas, nejnižší místo,
nejhrubší písek, tvrdá kůrka, s nejdražšími přáteli, měkký chléb, tenčí
led, větší dům
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5. Doplň správně.

zdivočel_ l_chokop_tník, hus_ peří, neobv_kl_ v_kon, zv_dav_
kos_, štíhl_ a b_stří chlapci, lv_ stop_, opl_vat neb_val_m
bohatstv_m, ciz_m_ slov_, v_živné losos_ maso, nad plechov_mi
střecham_, zl_ ps_, obětav_ s_n, na smrkov_ch větv_ch, v_ří a sov_
let, před dávným_ čas_

6. Doplň správně .

světoznám_ kouzelník, motýl_ kukl_, kos_ zpěv, opil_ štěstím, drz_
obličej, neobv_kl_ návštěvníci, štíhl_ hoch, na betonov_ch p_ lířích,
bos_ chlapci, červiv_ plod, o propadl_ch žácích, šedovlas_ pán,pod
bíl_m pláštěm, , táhl_ kopec, se sněhov_mi řetěz_, hladov_ vlci,
ciz_ vojska, v orl_m zobáku, s vos_ m_ hnízdy, sov_ houkání,
v děrav_ch p_tl_ch, holub_ dům, s omrzl_ma ušima, s rozkvetl_m_
l_pami, šakal_ řev, prav_ úhel,
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