Nehledej v tom žádné háčky aneb Český jazyk zábavně

Shrnutí postupu:
1. Nejprve si zjistíte pomocí skloňování 1. pádu ve všech
rodech, zda se jedná o přídavné jméno řazené ke vzoru
mladý, jarní, otcův, matčin.
2. Jestliže přídavné jméno odpovídá vzoru mladý, užíváte
koncovky dle tabulky, stejný postup je u přídavného
jména vzoru jarní.
3. Komplikované to může být, jestliže zacházíte s přídavným
jménem přivlastňovacím – otcův nebo matčin. Zde je
nutné si pozorně uvědomit, k jakému podstatnému
jménu se váže, popřípadě u rodu mužského, ve kterém
se nachází pádu.

Nehledej v tom žádné háčky aneb Český jazyk zábavně

PRAVOPIS ZÁJMEN –
JI/JÍ, NI/NÍ, NAŠI/NAŠÍ, VAŠI/VAŠÍ
Zavolám na ni a potom jí předám svou knihu, aby se do ní mohla začíst. Divíte
se, proč se v předešlé větě jednou píše ni a potom ní ? Je v tom systém, stačí jej
pochopit.
a) Jestliže se ve slovním spojení či větě objeví tvar ji/jí, ni/ní, naši/naší,
vaši/vaší a vy se musíte rozhodnout jen pro jednu možnost, pomozte si dosazením ukazovacího zájmena ta/tu.

Příklad
Zavolám na ni. (zavolám na tu – pokud dosadíte tvar ukazovacího
zájmena tu, píše se pouze krátké i)
Potom jí předám svou knihu. (potom té předám svou knihu –
v případě dosazení tvaru té se píše dlouhé í)
Aby se do ní mohla začíst. (aby se do té knihy mohla začíst → í)

Pravopisná cvičení:
a) ciz___ pán, hloup___ lidé, se snaživ___m____ dětmi, k poctiv___m žákům,
ryb___ pomazánka, hověz___ vývar, s nevýhodn___m___ koupěmi, dědov___ knihy,
paštika s hus___m___ játry, hrav__ zvířata, mil__ svišti, bez ryb___ polévky, léčiv___
preparát, k nov___m domům, lakom___ chlapec, zl___ psi, přím___ přenos, ukázal mu otcov___ králíky, bez růžov___ch šatů, kos___ peří, smrkov___ les, ps___
vytí, ve včel___m medu, ryz___ zlato, na neznám___ch plantážích, čap___ let, na
tmav___ch zdech, s ocelov___m___ lany, se štíhl___m___ postavami, nechutná mi
koz___ mléko, lekl___ pstruzi
b) Volal jsem Davidov___ rodiče. Po celém dni jsme byli hladov___ a žízniv___.
Můj krk vypadal ztuhl____. Rád létám do tepl____ch krajin. Slyšeli jste žab___
kuňkání? Lidé si chválí želv___ polévku. V létě dávej pozor na vos___ hnízda.
Vytrval___ sportovec se nechtěl vzdát. Sadařov___ jablka nedozrála. Vždy jsem obdivoval Máchov___ básně. Každý den chodím k Ondřejov___m záhonům. Sousedov___ děti byly jako z divokých vajec. Přinesl mi učitelov___ zápisníky. Setkával se
s fotbalov___m___ profesionály.
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