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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem . Využít se dá v předmětu český jazyk, 
ročníku šestém. Je součástí tematického okruhu 
Jazyková výchova – 6. ročník. 

• Materiál je určený pro opakování a procvičování učiva. 
Při práci žáci využívají internet. 

• Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: 
KRAUSOVÁ, Z.,TERŠOVÁ, R.: Český jazyk pro 6. 
ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, 
Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2003 

• Vytvořeno 22. února 2012  
 



Opakování 

Přídavná jména 

 

TVRDÁ MĚKKÁ 
 

PŘIVLASTŇOVACÍ 

 

VZOR 

MLADÝ muž 

MLADÁ žena 

MLEDÉ dítě 

VZOR 

JARNÍ kabát 

JARNÍ polévka 

JARNÍ sádlo 

VZOR 

OTCŮV  

MATČIN 



Ke každému obrázku vymyslete vhodné přídavné 

jméno a toto spojení použijte ve větě 

Bílý dům s červenou  

střechou se mi moc líbí 

Náš malý roztomilý pes 

nás vždy radostně  

vítá. 

Na zahradě  nám stojí 

urostlý strom. 



Doplňte koncovky přídavných jmen 

• Znám_ herec, zl_ vlci, žab_ stehýnka, 

Petrov_ příbuzní, Erbenov_ pohádky, 

škodliv_ motýli, ryb_ šupiny, ztrouchnivěl_ 

pařez, dědečkov_ brýle, ciz_ jazyk, včel_ 

plást, poctiv_ člověk 

Známý herec, zlí vlci, žabí stehýnka, Petrovi příbuzní, 

Erbenovy pohádky, škodliví motýli, rybí šupiny,  

ztrouchnivělý pařez, dědečkovy brýle,  

cizí jazyk, včelí plást, poctivý člověk 

 



Doplňte tabulku 
Druh přídavného jména Vzor 

Zlí vlci 

Žabí stehýnky 

Petrovi příbuzní 

Cizí jazyk 

Včelí plást 

Poctivý člověk 

Erbenovy pohádky 



 Tabulka - řešení 
Druh přídavného jména Vzor 

Zlí vlci tvrdé Mladý / mladí 

Žabí stehýnky měkké jarní 

Petrovi příbuzní přivlastňovací matčini 

přivlastňovací matčiny 

Cizí jazyk měkké jarní 

Včelí plást měkké jarní 

Poctivý člověk tvrdé mladý 

Erbenovy pohádky 

Vyhledejte na www.wikipedia.com informace o Karlu Jaromíru Erbenovi  

a zodpovězte následující otázky 

 

http://www.wikipedia.com/


Pracujte pouze s prvními čtyřmi 

odstavci textu 

Vyhledejte:  

• 1. alespoň 5 přídavných jmen tvrdých 

 

• 2. alespoň 3 přídavná jména měkká 

 

 

Kterou sbírkou se K. J. Erben proslavil? 
Uveďte alespoň dvě balady z této sbírky 

Např: český, lidový, pražský, politický, starý 

Např: literární, studijní, národní 

Kytice – Poklad, Vodník, 



Zdroje 

• Všechny obrázky dostupné na www.office.microsoft.com 
► KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ, Renata. Český jazyk pro 6. ročník 

základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. 136 s. 

ISBN 80-7238-206-3. 

 

http://www.office.microsoft.com/

