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

Netvoríme ich z pomenovaní neživých bytostí (strom, vlak, banka, mrkva...) ani z osôb a zvierat 
stredného rodu (dievča, kurča...).

vzor otcov
Tvoríme z pomenovaní osôb (zvierat) mužského rodu:

Jednotné číslo (sg.):

ten murár

Mužský rod Čí (-ov) je ten kabát? murárov (kabát)

Ženský rod Čia (-ova) je tá taška? murárova (taška)

Stredný rod Čie (-ovo) je to auto? murárovo (auto)

Napr.

ten Mužský rod Ženský rod Stredný rod

lesník lesníkov (kompas) lesníkova (žena) lesníkovo (dieťa)

Dunčo Dunčov (obojok) Dunčova (búda) Dunčovo (miesto)

Množné číslo (pl.):

Čie (-ove) sú tie deti? Čí (-ovi) sú tí (oni) kamaráti?

murárove (deti) murárovi (kamaráti)

lesníkove (kľúče) lesníkovi (kolegovia)

Dunčove (misky) Dunčovi (páni)

pomôcka
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vzor matkin
Tvoríme z pomenovaní osôb (zvierat) ženského rodu:

Jednotné číslo (sg.):

tá kuchárka

Mužský rod Čí (-in) je ten hrniec? kuchárkin (hrniec)

Ženský rod Čia (-ina) je tá varecha? kuchárkina (varecha)

Stredný rod Čie (-ino) je to cesto? kuchárkino (cesto)

Napr.

tá Mužský rod Ženský rod Stredný rod

neter neterin (šál) neterina (sukňa) neterino (meno)

kolegyňa kolegynin (stôl) kolegynina (stolička) kolegynino (vnúča)

mačka mačkin (chvost) mačkina (noha) mačkino (mláďa)

Množné číslo (pl.):

Čie (-ine) sú tie koláče? Čí (-ini) sú tí (oni) hostia?

kuchárkine (koláče) kuchárkini (hostia)

neterine (topánky) neterini (spolužiaci)

kolegynine (šaty) kolegynini (zákazníci)

mačkine (mláďatá) mačkini (majitelia)

pomôcka

 Pomôcky1

Prípony, ktoré končia na samohlásky a, e, o, u, i, sú vždy krátke (bez dĺžňa). Nikdy nekončia na y. 

Prípony -ých, -ým, -ými sú vždy s Ý a sú vždy dlhé.

kuchárkiných receptov neteriným zápisníkom mačkinými mláďatami
murárových zročností lesníkovým pomocníkom Dunčovými cestičkami

1 Tieto pomôcky nie sú uvedené ako poučky, ale ako vizuálne pomôcky pre deti so slabšou sluchovou pamäťou.
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1 Utvor z podstatných mien mužského rodu privlastňovacie prídavné mená individuálne.   

stolár –  dláto   letec –  uniforma

záhradník –  rýľ  Štúr –  ulica

obuvník –  kopyto  dedko –  fúzy

brat –  kamaráti  rybár –  udica

2 Utvor z podstatných mien ženského rodu privlastňovacie prídavné mená individuálne.  

upratovačka –  metla  mačka –  mláďa

babička –  čepiec  susedka –  sestry

Zuza –  spolužiaci  Eva –  sukňa

kolegyňa –  manžel  sudkyňa –  taška

3 Podčiarkni privlastňovacie prídavné meno a utvor z neho podstatné meno.   

drevorubačova sekera –  opatrovateľkino auto – 

maliarov obraz –   spisovateľkina kniha – 

líškinu noru –    hercovi kolegovia – 

5 Doplň správne prípony do slovných spojení.   

kuchár  hrniec kováč  kliešte tet  varecha zubárk  kreslo 

učiteľk  žiačky Paľk  lyže Igor  bratia Hurban  námestie 

Kollár  ulica kaderníčk  hrebeň poštárk  kabela školník  lopatu 

čašníčk  hostia Štefánik  ulica krajčírk  nožnice Juraj  topánka

4 V texte zakrúžkuj podstatné mená označujúce osoby a podčiarkni privlastňovacie prídavné mená 
individuálne.  

Bratova priateľka býva v prepychovej vile. Priateľkin otec pracuje v banke. Bankárovo auto je 

zaparkované na Štúrovej ulici. Helenu tlačia topánky. Požičala si Ivetine sandále. Dedkovi susedia 

pestujú maliny. Musím vrátiť dedkovi misku od malín.
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6 Utvor a napíš privlastňovacie prídavné mená individuálne v správnom tvare.    

Jožko –  kamarátmi  cukrárka –  koláčov

kvetinárka –  zákazníkom vodič –  autom

lesník –  zvieratkám  krajčírka –  šatami

novinár –  článkov  skladník –  deťmi

7 Vymysli a napíš vety na zvýraznené slovné spojenia z úlohy 6.  

8 Vo vetách podčiarkni privlastňovacie prídavné mená individuálne.    

Susedin syn sa volá Peter. Petrova mačka sa volá Líza. Za Lízinými mláďatami sa rozbehol strýkov 

pes Rexo. So strýkovým psom cvičí kamarátka Lujza. Na cvičisko chodia aj Lujzini priatelia. 

O susedkinu záhradu sa starajú babičkini vnuci. 

9 Z úlohy 8 roztrieď privlastňovacie prídavné mená individuálne podľa vzorov.  

Vzor matkin Vzor otcov

10 Doplň pádové prípony do slovných spojení a urč rod prídavných mien (podľa podstatných mien) 
podľa vzoru: matkiných detí – str. rod. 

hasičov  pomocníkov –   elektrikárov  pomôckami – 

lastovičkin  hniezdom –  tanečníčkin  partnerovi – 
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