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PŘÍVLASTEK 

Vyhledej přívlastky, urči, zda je shodný nebo neshodný a slovní druh, kterým je vyjádřen:  

1. Domky jako by se krčily pro přívalem krásy.  

2. Zasunovací stěna oddělovala malý pokoj s knihovnou.  

3. Na stole leží moje pero.  

4. Měl jsem chuť prásknout za sebou dveřmi.  

5. Náš pes Agar si nevšímá kolemjdoucích lidí.  

6. Koření do polévky zlepšuje její chuť.  

7. Učitel byl se svými žáky spokojen.  

8. Všichni jsme se těšili na návrat domů.  

9. Nová netušená starost se mu zakousla do srdce.  

10. U dveří světle omítnutého domu na hlavní třídě postával hlouček lidí.  

11. Deštivé počasí nám znemožnilo sázet sazeničky salátu.  

12. Touha vrátit se domů ho nikdy neopustila.  

13. Rád se dívám na filmy pro pamětníky.  

14. Osmá třída pojede letos na školní výlet do Českého ráje.  

15. Nad řekou a v bočních údolích se krčily osamělé chaloupky.  

16. Po pošmourných dnech se opět objevil modrý kus oblohy.  

17. Na jaře změkly vltavské stráně světlou zelení bříz.  

18. V tom se mezi stromy začervenala došková střecha.  

19. Z lesa bylo slyšet neúnavné houkání divokých holubů.  

20. Na tento okamžik budu stále rád vzpomínat.  

21. Ve dvacátém století udělal svět veliký krok dopředu.  

22. Letadlo se vynořilo za záhyby kopce.  

23. Můj pokoj byl zalit měsíčním světlem.  

24. Nejstarší zachovaná lékařská kniha pochází z Číny.  

25. Hana je sympatická, usměvavá, milá a zdvořilá dívka. 
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ŘEŠENÍ 

1. Krásy – neshodný, podstatné 

jméno 

2. Zasunovací – shodný, přídavné 

jméno 

Malý – shodný, přídavné jméno 

S knihovnou – neshodný, 

podstatné jméno 

3. Moje – shodný, zájmeno 

4. Prásknout – neshodný, infinitiv 

5. Náš – shodný, zájmeno 

Agar – shodný, podstatné jméno 

Kolemjdoucích – shodný, přídavné 

jméno 

6. Do polévky – neshodný, podstatné 

jméno 

Její – shodný, zájmeno 

7. Svými – shodný, zájmeno 

8. Domů – neshodný, příslovce 

9. Nová – shodný, přídavné jméno 

Netušená – shodný, přídavné 

jméno 

10. Omítnutého – shodný, přídavné 

jméno 

Hlavních – shodný, přídavné jméno 

Lidí – neshodný, podstatné jméno 

11. Deštivé – shodný, přídavné jméno 

Salátu – neshodný, podstatné 

jméno 

12. Vrátit se – neshodný, infinitiv 

13. Pro pamětníky – neshodný, 

podstatné jméno 

14. Osmá- shodný, číslovka 

Školní – shodný, přídavné jméno 

Ráje – neshodný, podstatného 

jméno 

Českého – shodný, přídavné jméno 

15. Bočních - shodný, přídavné jméno 

Osamělé- shodný, přídavné jméno 

16. Pošmourných - shodný, přídavné 

jméno 

Modrých - shodný, přídavné jméno 

Oblohy - neshodný, podstatného 

jméno 

17. Vltavské - shodný, přídavné jméno 

Světlou - shodný, přídavné jméno 

Bříz - neshodný, podstatného 

jméno 

18. Došková - shodný, přídavné jméno 

19. Neúnavné - shodný, přídavné 

jméno 

Holubů - neshodný, podstatného 

jméno 

Divokých - shodný, přídavné jméno 

20. Tento - shodný, zájmeno 

21. Dvacátém - shodný, číslovka 

Veliký - shodný, přídavné jméno 

Dopředu – neshodný, příslovce 

22. Kopce - neshodný, podstatného 

jméno 

23. Můj - shodný, zájmeno 

Měsíčním - shodný, přídavné 

jméno 

24. Nejstarší - shodný, přídavné jméno 

Zachovaná - shodný, přídavné 

jméno 

Lékařská - shodný, přídavné jméno 

25. Sympatická - shodný, přídavné 

jméno 

Usměvavá - shodný, přídavné 

jméno 

Milá - shodný, přídavné jméno 

Zdvořilá - shodný, přídavné jméno

 

 

 

 

 


