PRAVOPIS
Koncovky přídavných jmen – I/Y
- dělí se na tvrdá, měkká a přivlastňovací a určují se podle vzoru

Tvrdá přídavná jména
MLADÝ, MLADÁ, MLADÉ
- podle tohoto vzoru skloňujeme všechny přídavná jména, která mají v 1. pádě jednotného čísla trojí
zakončení, tedy -ý, -á, -é (malý, malá, malé; kulhavý, kulhavé, kulhavé; zaběhlý, zaběhlá, zaběhlé…)
- jednotné číslo – vždy -y, -ý
- POZOR!!! v 1. a 5. pádě množného čísla píšeme -í (malí kluci, kulhaví koně, zaběhlí psi…)
- v 7. pádě množného čísla se ve všech rodech nachází koncovka -ými (s mladými chlapci, s veselými
dívkami, s rozvernými koťaty)

Měkká přídavná jména
JARNÍ
- podle tohoto vzoru skloňujeme všechna přídavná jména, která mají v 1. pádě jednotného čísla pouze jedno
zakončení -í (holubí, husí, cizí…)
- patří sem většina přídavných jmen utvořených od zvířat (žirafí, lososí, sokolí), výjimku tvoří např. volský
nebo vepřový
- píšeme vždy -i, -í
- POZOR!!! přídavné jméno CIZÍ je měkké, koncovky -á a -é jsou hovorové

Přivlastňovací přídavná jména
- záleží na rodu řídícího podstatného jména

MATČIN
- na místě po Č vždy I (Evin bratr, Evini bratři, s Evinými bratry…)
- závěrečná i/y/a jsou stejná se vzorem otcův (matčina/otcova přání, matčiny/otcovy ponožky…)

OTCŮV
ženský rod
- jednotné číslo: 2. pád -ovy (bez sousedovy zahrady)
- množné číslo: vždy -y, -ý (v 7. pádě –ými) – bratrovy sestry, bez bratrových sester, k bratrovým sestrám,
pro bratrovy sestry, bratrovy sestry, o bratrových sestrách, s bratrovými sestrami
- SHRNUTÍ: v ženských přivlastňovacích přídavných jménech píšeme vždy Y

střední rod
- jednotné číslo: 7. pád -ým (s otcovým autem)
- množné číslo: 1., 4. a 5. pád -a (otcova auta, pro otcova auta, otcova auta)
2., 3., 6. a 7. pád -y, -ý (v 7. pádě –ými) – bez otcových aut, k otcovým autům, o otcových
autech, s otcovými auty)
- SHRNUTÍ: ve středních přivlastňovacích přídavných jménech píšeme většinou Y, výjimečně A

mužský rod životný
- jednotné číslo: 7. pád -ým (s Pavlovým kamarádem)
- množné číslo: 1. a 5. pád -ovi (Pavlovi kamarádi)
ostatní pády -y, -ý (v 7. pádě –ými) – bez Pavlových kamarádů, k Pavlovým kamarádům,
pro Pavlovy kamarády, o Pavlových kamarádech, s Pavlovými kamarády
- SHRNUTÍ: v mužských životných přivlastňovacích přídavných jménech píšeme většinou Y,výjimečně I

mužský rod neživotný
- jednotné číslo: 7. pád -ým (s Petrovým stolem)
- množné číslo: vždy -y, -ý (v 7. pádě –ými) – Petrovy stoly, bez Petrových stolů, k Petrovým stolům, pro
Petrovy stoly, Petrovy stoly, o Petrových stolech, s Petrovými stoly
- SHRNUTÍ: v mužských neživotných přivlastňovacích přídavných jménech píšeme vždy Y

POZOR na koncovku -OVI a -OVY
podstatná jména podle vzoru PÁN a MUŽ
- koncovka -ovi se vyskytuje ve 3. a 6. pádě jednotného čísla a je VŽDY měkká
- př. Řekni to (komu – 3. pád) Lukášovi. O (kom – 6. pád) Tondovi mluvil vždy pěkně.

přivlastňovací přídavná jména
- koncovka -ovi pouze v 1. a 5. pádu množného čísla rodu mužského životného
- př. (čí? + kdo, co – 1. pád) Karlovi králíci se mi moc líbili.
- koncovka -ovy ve všech ostatních případech (vyjma -ova u středního rodu)
- př. (čí? + kdo, co – 1. pád, ženský rod) Karlovy kočky se mi moc líbily.
Pro (čí? + koho – 4. pád) Karlovy rodiče bych klidně zajel.

Pár tipů závěrem
- při určování i/y skvěle fungují ukazovací zájmena TI/TY (je třeba je použít správně spisovně)
- pokud je koncovka řídícího podstatného jména i/y, bude koncovka přídavného jména stejná
- př. (ti) Otcovi kamarádi řídili drahé auto. Viděl jsem (ty) otcovy kamarády řídit drahé auto.
(ti) Jirkovi bratři jsou moc prima. Mám rád (ty) Jirkovy bratry.
- pokud vám dělá problém zapamatovat si vzor otcův, můžete si pomoci vzorem matčin, koncovky samotné
jsou totiž stejné (otcovi kamarádi, matčini kamarádi; otcovy brýle, matčiny brýle)

