Zdvojených souhlásek se bát také nebudeme, moje milá myšata!
Zopakujeme si zásady psaní, potom procvičíme a budeme vše znát…
Musíme si dát pozor při psaní přídavných jmen, příslovcí, která
tvoříme z podstatných jmen tak, že ke kořenu přidáme příponu
– ný, - ní
např. den + ní = denní → denně
telefon + ní = telefonní
kámen + ný = kamenný
vina + ný = vinný → vinně
povinnost → povinný →povinně
souhrn + ný = souhrnný → souhrnně
POZOR: !deník, ceník, týdeník!
přídavná jména od živočichů se tvoří pouze příponou –í
např. rybí, kozí, proto i jelení, vraní, kuní, havraní
! raný salát, rané brambory = časný, rychlený!
! vraný kůň – černé barvy (od vrána)! plátěný (vyrobený z plátna)!
hliněný ( vyrobený z hlíny) – koncové části –ěný nebo - í

Pozorně musíme sledovat slova, u nichž začíná kořen stejnou hláskou
jako končí předpona nebo první část složeniny např. půllitr, rozzuřit,
oddálit, rozzlobit
POZOR: nejjasnější ( 3. stupeň příd. jména) x nejasnější ( zápor ve 2.
stupni)

Procvičujeme, co jsme si vyložili ( někteří jen zopakovali)
1. Napište, od kterých slov jsou utvořena následující přídavná jména:
bezcenný_________________imunní_________________________
výkonný_________________ zločinný________________________
jeskynní__________________ souhrnný_______________________
anténní__________________hrubozrnný_______________________
hlubinný_________________denní____________________________
plynný___________________jmenný__________________________

2. Vytvořte přídavná jména podle vzoru a pište správný počet –n-:
skupenství plynu = plynné; vězeň s vinou = vinný
podlaha z prken_______________________________
dřina po celý den______________________________
srub ze dřeva_________________________________
důl v hlubině_________________________________
nápoj z vína__________________________________
noha od slona_________________________________
závaží z olova_________________________________
miska z hlíny_________________________________
čaj z bylin____________________________________
polévka z vrány________________________________
3. Doplňte správný počet –n- :
ra____á zelenina, povi____á docházka, ra____í káva, vlastní
de____ík, nehosti____ý kraj, plátě____é šaty, či____ý
politik,bezbra____ý člověk, spontá____í výstup, vra____ý kůň,
de____í zprávy, se____á rýma, zručný kame____ík

4. Zeleně podtrhněte správnou variantu:
půllitr x půlitr, rozlobený x rozzlobený, odálit x oddálit, podůstojník x
poddůstojník, rozuřený x rozzuřený, odělení x oddělení, bezzubý x
bezubý, nejjasnější král x nejasnější král, nejvyšší x nejjvyší,
nejjistější zabezpečení x nejistější zabezpečení, nejednoduší řešení x
nejjednodušší řešení, budoucnost byla stále nejasnější x budoucnost
byla stále nejjasnější
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Řešení je nasnaze jednoduché…
1. Napište, od kterých slov jsou utvořena následující přídavná jména:
bezcenný - bez ceny
imunní - imunita
výkonný - výkon
zločinný - zločin
jeskynní - jeskyně
souhrnný - souhrn
anténní – anténa
hrubozrnný – hrubé zrno
hlubinný – hlubina
denní - den
plynný – plyn
jmenný – jméno
2. skupenství plynu = plynné; vězeň s vinou = vinný
podlaha z prken - prkenná
dřina po celý den - celodenní
srub ze dřeva - dřevěný
důl v hlubině - hlubinný
nápoj z vína - vinný
noha od slona - sloní
závaží z olova - olověné
miska z hlíny - hliněná
čaj z bylin - bylinný
polévka z vrány - vraní
3.
raná zelenina, povinná docházka, ranní káva, vlastní deník, nehostinný
kraj, plátěné šaty, činný politik,bezbranný člověk, spontánní výstup,
vraný kůň, denní zprávy, senná rýma, zručný kameník
4. půllitr x půlitr, rozlobený x rozzlobený, odálit x oddálit, podůstojník
x poddůstojník, rozuřený x rozzuřený, odělení x oddělení, bezzubý x
bezubý, nejjasnější král x nejasnější král, nejvyšší x nejjvyší,
nejjistější zabezpečení x nejistější zabezpečení, nejednoduší řešení x

nejjednodušší řešení, budoucnost byla stále nejasnější x budoucnost
byla stále nejjasnější

