


___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___          ___ ___ ___ ___ 
 

Napíš pod každý obrázok aspoň 3 charakteristiky + urč rod obrázku:  

 
 

 
 
   Aký?                                                                  Aká?                                                           Aké?       
 
 

 
Doplň:  

__ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ sú slovný druh, ktorý označuje __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ osôb, zvierat a vecí. Pýtame sa na ne otázkami __ __ __ ? __ __ __ ? __ __ __?  

 

Vyhľadaj a zakrúžkuj v texte prídavné mená:  

Ležal zajac na pasienku a odrazu k nemu prišla korytnačka. „Stavím sa s 
tebou, že budem pri lese skôr ako ty,“ vraví korytnačka zajacovi. „Ty sa so 
mnou chceš pretekať?“ čudoval sa zajac. „Veď si pomalá ako slimák a mňa ani 
najrýchlejší pes nedobehne. Ale ak chceš, budeme sa pretekať.“ Tak začali 
preteky. Korytnačka sa ponáhľala, ako najlepšie vedela, ale márne, posúvala 
sa dopredu len pomaly. Dívala sa však stále iba na les pred sebou, neobzerala 
sa a stále sa zvoľna, ale odhodlane blížila k cieľu. Zajac zatiaľ stále ležal na 
chrbte a vravel si: „Času dosť, na jej sto krokov mi stačia dva skoky a aj tak 
budem pri lese prvý.“ O nejakú chvíľu sa lenivo otočil a pozrel sa k lesu. 
Korytnačka bola odrazu kúsok od cieľa. Prekvapený zajac rýchlo vyskočil a 
dal sa do behu, ale korytnačku už nedobehol. Keď dobehol do cieľa, 
korytnačka naňho čakala.                                                                              (z internetu) 



Aký literárny žáner je uvedený text?   

Pokús sa sformulovať hlavnú myšlienku: 

  

Jedným prídavným menom charakterizuj:  

 

 

 

Vysvetli nasledovné tvrdenie: 

 

Prídavné mená sa s podstatnými menami zhodujú v rode, čísle a páde. 

  

 
Farebne zvýrazni prídavné meno a následne urč jeho rod, číslo a pád:  

s bielou šatkou – ___________________________________________________________________ 
výskajúce deti – __________________________________________________________________ 
v modernom svetri – ______________________________________________________________ 
 
Porovnaj:  

krásny človek                                                            krásni ľudia 
 

milý, milší, najmilší                                                  dobrý, lepší, najlepší  
 
Zapíš svoje zistenie:  

  

    


