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Tvoríme ich z pomenovaní zvierat mužského a ženského rodu jednotného čísla. 

vzor páví
ten páv tá koza

Mužský rod Čí (-í) je ten chvost?

páví (chvost)

pávie (chvosty) 

páví (samci)

Čí (-í) je ten syr?
kozí (syr)

kozie (syry)

Ženský rod Čia(-ia) je tá hlava?
pávia (hlava)

pávie (hlavy)
Čia (-ia) je tá briadka?

kozia (briadka)

kozie (briadky)

Stredný rod Čie (-ie) je to pierko?
pávie (pierko)

pávie (pierka)
Čie (-ie) je to mláďa?

kozie (mláďa)

kozie (mláďatá)

pomôcka

 Pomôcky

Vo všetkých tvaroch privlastňovacích prídavných mien druhových je vždy dlhé mäkké -í alebo -ia, -ie, -iu. 

včela – včelí, včelia, včelie, včeliu, včelích, včelím, včelími

Keď počuješ na konci pomenovania zvieraťa krátku slabiku, píšeme -y alebo -e. (Okrem husi, myši, vši.) 
Napr. včela – tie včely holub – tie holuby 
 medveď – tie medvede opica – tie opice 

Keď počuješ na konci pomenovania zvieraťa dlhú slabiku, píšeme dlhé mäkké -í.
Napr. včela – čí včelí holub – čí holubí 
 medveď – čí medvedí opica – čí opičí 
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1 Utvor z podstatných mien privlastňovacie prídavné mená druhové a napíš ich v správnom tvare.    

žirafa –  krk   sova –  hniezdo

jastrab –  pohľadom  pes –  búda

slon –  uši   jeleň –  parohov

osa –  žihadlo   gorila –  samcov

tiger –  klietku   myš –  chvost

2 V texte zakrúžkuj podstatné mená zvierat a podčiarkni privlastňovacie prídavné mená druhové.  

Na streche sedeli sivé holuby. Zo strechy spadlo holubie pierko. Čítali sme rozprávku „Žabí kráľ“. 

V noci sme počuli kŕkajúce žaby. Viezli sme sa na ťavích chrbtoch. Boli sme smädní ako ťavy. Levy sa 

pýšia levími hrivami. Na poli sa pásli kravy. Odstraňovali sme z cesty kraví trus. Zebrie mláďa behalo 

okolo veľkej zebry.

3 Doplň do textu vhodné privlastňovacie prídavné mená druhové. Pomôž si slovami v zátvorke.   

 (pes, včela, slimák, vták, lastovička, zajac)

Zobudil nás  štekot. Ochutnali sme pravý  med. Unavení turisti išli 

 krokom. Deti našli  pierka. Z  

hniezda vykúkali malé lastovičky. Na poli sme videli  stopy.

5 Podčiarkni prídavné mená a roztrieď ich podľa vzorov.    

redaktorova manželka, drozdie mláďa, tesárovo kladivo, pekárkinými tortami, býčie zápasy,  

líškina nora, Kukučínova ulica, husím sadlom, starkiným krojom 

4 Do slovných spojení doplň správne prípony.  

motýl  krídel baran  kožuch orl  zrakom  ryb  šupiny krab  klepetom

bobr  hrádza labut  jazero tigr  pazúrmi pštros  hlavu bažant  polievka

Vzor matkin Vzor otcov Vzor páví
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6. Doplň chýbajúce prípony.

Zo susedov  dvora sa ozýval vtáč  spev. S Jankov  kamarátmi sme ochutnali koz  syr. 

Učiteľkin  žiaci vyhrali knihu Lev  kráľ. Petrov  náradie sme našli ukryté v ps  búde.  

Pýšila sa v Jankin  šatách. Vyliečili nás had   jedom. 

5. K slovám vymysli a napíš vhodné privlastňovacie prídavné mená podľa určeného vzoru:  
cukrárkina varecha (vzor matkin) 

 autom (vzor otcov)  krídlami (vzor páví)

 topánkami (vzor matkin)  hniezdom (vzor páví)

 ulicou (vzor otcov)  mašľu (vzor matkin)

4. V slovnom spojení podčiarkni privlastňovacie prídavné meno a napíš jeho vzor. 

speváčkiným hlasom –  kamarátových rodičov – 

hokejistova hokejka –  medvedia stopa – 

sýkorkine mláďatá –  dedkovým papučiam – 

hlásateľkina kolegyňa –  levím srdcom 

3. Napíš privlastňovacie prídavné mená v správnom tvare. 

ujov   priateľom orlí   zrakom

kuchárkin   umenie lastovičí  mláďat

hasičov   náradiami Hviezdoslavov  ulica

baletkin   cvičkami umelcov  obrazy

2. Vymysli a napíš ku každému vzoru po tri privlastňovacie prídavné mená.

matkin: 

otcov: 

páví: 

1. Vyber možnosť, v ktorej sa všetky privlastňovacie prídavné mená skloňujú podľa vzoru otcov.

A. Jurajovo, strýkove, sestrina   B. liečiteľovým, Štúrova, rybárovu

C. husacie, murárových, Jankin D. lienkino, drozdiu, pávie
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