
PODSTATNÉ MENÁ, PRÍDAVNÉ MENÁ – PL – opakovanie                                           3. ročník 

1. Doplň chýbajúce slová, pomôž si informáciami zo zošita alebo učebnice.  

Podstatné mená pomenúvajú   ................................,      ............................................       a     ........................ . 

Na podstatné mená sa pýtame:     ..............................................?    a   ..........................................? 

Podstatné mená delíme na .................................................... a .................................................. . 

2. Doplň chýbajúce slová, pomôž si informáciami zo zošita alebo učebnice.  

Prídavné mená sú (alebo vyjadrujú)   .............................................. osôb, zvierat a vecí. 

Na prídavné mená sa pýtame:      ...................?     .....................?      ......................? 

3. Do zošita vypíš len podstatné mená (kto? Čo? )    

rys trávnatý mobil kamenná farba dievčenské 

mobilná ryšavá farebný slnko drevené tráva 

kameň dievča drevo obrázkový obrázok slnečná 

 

4. K všeobecnému podstatnému menu vymysli vlastné podstatné meno. Napr. mama Slávka   

kamarát ....................................         mesto ......................................       spolužiačka ................................ 

kravička .................................          pes .........................................          vodník ....................................... 

5. K prídavným menám doplň slová s  opačným významom. Napr. mokrý – suchý...  

veselý  - ...................................         úzke - ..................................       chorá - ................................... 

biele - .................................               horúca - ..............................             krátky - ................................. 

6. Doplň do textu vhodné prídavné mená zo zátvorky (rozbité, rozprávkové, krátke, špinavé, zlatý, 

zaujímavý, smutná). 

Helenka stratila .......................... prsteň. Radi čítame .............................................knižky. Tento príbeh bol 

veľmi .................................... . Dávajte pozor na ....................................sklo!   Do práčky dávame 

.................................... prádlo.  Prečo si taká ........................................? Chlapci nosia ............................vlasy. 

7. Nájdi prídavné mená s rovnakým (podobným) významom a správne dvojice prepíš do zošita.  

Napr. ťarbavý – nešikovný.  

ťarbavý odvážne silný smutná smelé 

zarmútená  mocný usilovné snaživé nešikovný 

 



8. Prepíš podstatné mená správne. Pozor na veľké a malé začiatočné písmená.  

1. MESTO VRANOV NAD TOPĽOU  

2. KVETINOVÁ ULICA   

3. ULICA JANKA KRÁĽA   

4. NÁMESTIE SLOBODY  

5. HRAD ČIČVA  

6. SLOVENSKÝ RAJ  

7. VYSOKÉ TATRY  

8. MURÁNSKA PLANINA  

9. ŠTIAVNICKÉ VRCHY  

10. RIEKA DUNAJ  

11. ŠKREČOK ŠKREKO  

12. OBEC DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE  

13. SLOVENSKO A SLOVÁCI  

 

9.  do zošita prepíš iba prídavné mená.  

 

 

10.  Prekresli obrázok do zošita a napíš k nemu aspoň 2 prídavné mená.  

 

  

11. K slovám napíš slovo s opačným významom.   12. K slovám napíš slová s podobným 

významom.  

      (napr. smutný – veselý)            (napr. dobrý, poslušný) 

 

 



 

12. Slová prepíš a prečiarkni  v riadku slovo, ktoré tam nepatrí, pomôž si otázkami aký? Aká? Aké?  

 

 veselý, drevený, modrý, bystrá, príjemný, červený, sypký 

 pyšná, pracovitá, šikovná, pekná, úprimné, zimná, ružová 

 krehké, čokoládové, modré, dlhý, syrové, voňavé , milé 

 

13. Do viet doplň vhodné prídavné meno. 

 

Starý otec mi kúpil ______________ bicykel.  Má ______________ sedadlo. 

Bola k nemu ______________ prilba.  Najradšej jazdím _______________ deň.  

 

14. Dopíš ku každému prídavnému menu vhodné podstatné meno napr. chutné jedlo. 

 

slnečný ______________                 modrý _______________ 

milá _________________                 sladké ________________ 

 

 

15. Prepíš vety a podčiarkni v nich prídavné meno. 

 

Dostal som nové auto. Narodilo sa voňavé bábätko. Kúpili sme krásny hrniec. Mama upiekla tvarové 

buchty. Naša utešená malá obec sa nazýva Hranovnica. Kúpili sme obrovský rozkladací a hnedý 

gauč. Naša najlepšia kamoška sa volá Zuzana Maličká. Včera bol slnečný letný deň, plný nových 

zážitkov, na ktoré dlho nezabudneme.  

 

 

16. Doplň vhodné prídavné alebo podstatné meno.  

 

prídavné meno  podstatné meno  

Vzor:  zelená  tráva 

malinový   

 učiteľ 

jarné   

 mama 

 sveter 

 bicykel  

voňavá   

čierna  

 Jožko 



 

17. Urč, či je slovo podstatné alebo prídavné meno. 18. vety prepíš a podčiarkni v nich prídavné meno.  

Napr. veľká – prídavné meno    napr. Počúvam modernú hudbu.  

 
 

 
 

 

 

 

 



18.  Vo vete podčiarkni prídavné meno a nahraď ho prídavným menom s opačným významom.  
 

 

 

 

19. Doplň vhodné prídavné meno do prirovnania. Napr.  tvrdý ako železo, pomalý ako slimák...  

 

 

  

 

 

20. Doplň do textu vhodné slová. Vety prepíš do zošita.  

 

Každé ráno na jabloni spieva _________________ .  Jeho piesne sú _______________ .  Dnes s 

_________________ kamarátmi plánujem hrať ___________________ . Bude to veľká 

_________________.   Ja, Ivan a _________________ potom zájdeme na ________________ 

zmrzlinu, ktorú predáva ujo ________________ . Leto je moje obľúbené __________________ 

obdobie! Škoda, že potom začne školský ____________ a opäť zasadneme do _______________ 

lavíc. Jediné, čo ma teší je, že uvidím svojich ______________________ .  


