
   

 

Přídavná jména přivlastňovací – ptáme se otázkou čí? 
 

Rod, životnost přídavného jména přivlastňovacího se řídí rodem, 
životností podstatného jména, ke kterému patří. 
rod mužský  rod mužský  rod ženský  rod střední 
životný neživotný   

Věřini bratranci otcovy obleky otcovy rakety  otcova kola 

otcovi psi králův boj Petrova kniha  Janino auto 

 
Zařaď přídavná jména přivlastňovací do příslušných sloupců podle rodu,  životnosti  

STAČÍ, KDYŽ SI BUDEŠ ZAŘAZOVAT ÚSTNĚ 

Lucinčiných knih, sousedovy slepice, Jirkovo hádankám, sestřini papoušci, 
tatínkovo kolo, maminčini mazlíčci, policistův stejnokroj, strýcova kladiva, 

Michalova štěňata, truhlářovými hoblíky, učitelovi žáci, dědův traktor 
 

rod mužský  rod mužský  rod ženský  rod střední 
životný neživotný    
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(cvičení udělej ústně. Procvičíš si tak nejen skloňování příd.jm.přivlastňovacích, ale také 

pádové otázky). V čísle množném dávej pozor na koncovky přídavných jmen, konkrétně 

kde píšeme i nebo y. 

Měli byste dospět k závěru:  

OPIŠ DO SEŠITU 

V koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích píšeme většinou tvrdé 

y/ý.   
Bez otcových spolupracovníků a matčiných bratrů to nezvládneme (2.pád). 

Otcovým spolupracovníkům matčiným bratrům jsme předali dárek (3.pád).  
Potkali jsme otcovy spolupracovníky a matčiny bratry(4.p.).  
Hovořili jsme o otcových spolupracovnících a matčiných bratrech(6.pád). 

Pouze v 1. 5.pádě čísla množného rodu mužského životného píšeme 

měkké i/í.  /ti/Otcovi spolupracovníci přišli na návštěvu (1.pád).  

 /ti/Matčini bratři, přijďte na návštěvu! (5.pád). 

V 7.pádě je koncovka ve všech rodech   -ými. 
S matčinými bratry a s otcovými spolupracovníky jsme jeli na výlet (7.pád). 

 
No a teď si procvičuj a doplňuj koncovky příd.jm.přivlastňovacích: 

Navštívili nás(kdo,co – 1.pád, TI) tatínkovi přátelé.    

Pozvali jsme na návštěvu (koho, co-4.pád TY )maminčiny kolegyně.  

 
CVIČENÍ NAPIŠ NA POČÍTAČI A V PŘÍLOZE MI POŠLI NA: hanzlickova@zskasejovice.cz 
/do předmětu tvého e-mailu napiš své jméno a příjmení/ d ě k u j i  

 

Babiččin -  kabáty visí ve skříni. Tetin – zahrady jsou rozlehlé. Lékařov – pacienti čekali 

v ordinaci. Viděli jsme maminčin – kamarádky.  Do Michalov – aktovky se vejde hodně 

věcí. Sousedov-   psi štěkají. Také znám bratrov -  kamarády. Bratrov – kamarádi přišli 

na návštěvu. Odnesla jsem do čistírny otcov – obleky. Krokov – dcery jsou známé 

postavy. Bez Honzov – pomoci bych to nezvládl. Ve vlastivědě jsme hovořili  

o Škodov – ch závodech. Žákov – úkoly byly bez chyby.  

mailto:hanzlickova@zskasejovice.cz

