
PRACOVNÍ  LIST:  ČJ (ohebné slovní druhy) 
 
Datum: _________                Jméno: ____________________________________________ 
 

 
1. K daným podstatným jménům doplňte vhodná přídavná jména: 

 
_______________  čaj           _______________ mlýn 
 
_______________  lyže         _______________ nábytek 
 

2. U podstatných jmen se přeházela písmena, zkus je srovnat a připiš je k přídavným 
jménům: 

 
Lysá         _____________                     AORH 
 
bystrá      _____________                      VDKÍA 
 
bílé           _____________                      OUAT 
 
obyčejná  _____________                      ŽAUTK 
 

3. Vytvoř větu podle vzoru: 
                 2   1   5. – Broušená miska praskla. 
                   
               1   5   7   1. - _______________________________________ 
 
               2   1   5   1. - _______________________________________ 
 

4. V daném textu zakroužkuj správné písmeno. 
Barevně podtrhni názvy měst, která už jsi navštívil. 

 
(k/K)oně z (k/K)ladru(b/p), (p/P)erník z (p/P)ardubic, (m/M)osty přes 
(v/V)ltavu, (š/Š)těně jménem (a/A)jax, lyžovali jsme v (k/K)rkonoších, 
potkali se u (k/K)olína, pohled z (m/M)ilešovky, prázdniny na (š/Š)umavě, 
(n/N)áves v (d/D)oubravě, na (ř/Ř)ece (b/B)lanici, (l/L)iberec - (m/M)ěsto 
pod (j/J)eštědem, (k/K)amarád (p/P)etr z (m/M)ostu, (ž/Ž)okej vyhrál s 
(k/K)oněm (k/K)orokem  
 

5. Z textu se vytratila slovesa, doplň je: 
Kdo chce psa ______, hůl si ________. V dubnu začínají __________stromy. 
My __________ na výlet. Umíš dobře __________? ___________ rád, ale 
neumím moc dobře_______________. Mohli bychom si ______________.  

 
Každé cvičení ohodnoť smajlíkem. 



ŘEŠENÍ: 
1. K daným podstatným jménům doplňte vhodná přídavná jména: 

bylinkový  čaj           čertův mlýn 
 
sjezdařské lyže         dřevěný nábytek 
 
 

2. U podstatných jmen se přeházela písmena, zkus je srovnat a připiš je k přídavným 
jménům: 

 
Lysá         HORA                     AORH 
 
bystrá      DÍVKA                    VDKÍA 
 
bílé           AUTO                     OUAT 
 
obyčejná  TUŽKA                  ŽAUTK 
 

3. Vytvoř větu podle vzoru: 
 

2   1   5. – Broušená miska praskla. 
                   
               1   5   7   1. – Petr šel za Honzou. 
 
               2   1   5   1. – Malý psík jedl maso. 
 

4. V daném textu zakroužkuj správné písmeno. 
Barevně podtrhni názvy měst, která už jsi navštívil. 

 
koně z Kladrub, perník z Pardubic, mosty přes Vltavu, štěně jménem Ajax, 
lyžovali jsme v Krkonoších, potkali se u Kolína, pohled z Milešovky, 
prázdniny na Šumavě, náves v Doubravě, na řece Blanici, Liberec - město 
pod Ještědem, kamarád Petr z Mostu, žokej vyhrál s koněm Korokem  
 

5. Z textu se vytratila slovesa, doplň je: 
 

Kdo chce psa bít, hůl si najde. V dubnu začínají kvést stromy. 
My pojedeme na výlet. Umíš dobře kreslit? Kreslím rád, ale neumím moc 
dobře cvičit. Mohli bychom si pomáhat.  
      


