Přípony -ovi x -ovy (-oví/-ový)
-ovi:
- 3. a 6. pád PÁN/PŘEDSEDA/MUŽ (jen osobní jména): Karlovi, Lukášovi; jinak k/o učiteli,
řediteli, řidiči apod.
- 1. pád Ma (posesivní adjektiva): Karlovi přátelé

-ovy:
- 1. a 4 pád pl. Mi, F (posesivní adjektiva): Karlovy domy a ženy;
- 2. pád sg. F (posesivní adjektivy): Studenti Karlovy univerzity;
- krovy, stanovy, slovy (PÁN/ŽENA/MĚSTO)
! -ový
- tvrdé adjektivum: kovový věšák, sněhový jazyk, skokový rozdíl, snový svět, stanový přístřešek

- oví:
- Ma pl (tvrdá adjektiva): noví studenti, fotbaloví fanoušci
- N sg (substantiva): podkroví, křoví
- V (3. os. sg. a pl): on/oni loví

Doplňte y/ý/i/í:

orl___ pád, strýčkov___ noviny, nov___ obyvatelé, tatínkov___ bratři, Pavlov___ příbuzní,
sob___ paroží, včel___ plástev, kolísav___ kurz, strýčkov___ zuby, Ladov___ obrázky,
divoc___ fanoušci, prezidentov___ projevy, střídm___ apetit, hověz___ roštěna, nerezov___
povrh, vtipn__ spolužáci, nasvícen___ pomník, pracovit___ mravenci, mezinárodn___ událost,
jarn___ počasí, drz___ vetřelci,. vyrovnan___ rozpočet, pečliv___ úředníci, surov___ lidé, v
minul___ch letech, hladov___ jako vlci, vytrval___ běžci, býložrav___ dinosauři, ztichl___
prales, s mými přátel___, od jeho příbuzn___ch, s našimi znám___mi, podzimn___ prázdniny,
draz___ kolegové, hokejov___ hráči, laskav___ soused, rychl___m krokem, zřícen___ hrad,
křehk___ koláč, s lakom___mi spolužáky, ryz___ zlato, pokrokov__ badatelé,
lískov__ oříšek, pav__ pero, koz__ mléko, minul__ čas, trval__ zájem, kovov__ předmět, vos__
bodnutí, Františkov__ Lázně, dubov__ list, pohotov__ řidič, pohodov__ víkend, holub__ vejce,
hrav__ pes, ciz__ člověk, znám__ umělci
hezk__ pohled, mil__ lidé, hol__ předmět, roztomil__ pes, dubnov__ týden, marketingov__
pracovník, světov__ šampioni, bouřliv__ tým, florbalov__ hráči, fotbalov__ trenéři, dobov__
oblek, mal__ slon, mil__ bratři

Líbil se Mirkov__ koncert? Seifertov__ a Hrubínov__ verše. Moudré soudcov__ oči.
Učencov__ spolupracovníci v práci. Chceme napsat strýčkov__. Učíme se o malíři
Purkyňov__. Petře, skoč tatínkov__ do trafiky. Bartošov__ chlapci mluvili tiše. Hlídám malé
sousedov__ děti. Milujeme strýcov__ bratrance. Hotelov__ hosté klidně spí, hotelov__ byznys
nikdy neusne. Je to kniha ze strýcov__ knhovny. Tatínkov__ ukradli brýle. Jak pomoct
tatinkov__?
Dáme to Petrov__. Petrov__ přátelé nepřišli. Znáš všechny Petrov___ děti? Proč mluvíme o
Petrov___? Slyšela jsem o Petrov__ch úspěších. Sousedov__ synové jsou darebáci. Dělníci
dokončili starostov__ dům. Mlynářov___ rodiče jsou po smrti. Mirkov___ psi nekoušou.
Popelčin___ střevíčky. Jitčin___ sourozenci. Babiččin___ makové buchty. Šli jsme tam bez
tatinkov__ přítelkyně. Usmál se na Michalov___ kamarády. Ladov___ ilustrace jsou krásné.
Máš pozdrav od Karlov__ sestřenice. Neobejdu se bez tatínkov__ pomoci.
zl__ sen, zl__ jazykové, cukrov__ sirup, drav__ ptáci, za mil__m partnerem, na bos__ch nohou,
za starobyl__m stavením, neznám__ výletníci, drz__ právníci, pštros__ politika, v tmav__ch
uličkách, had__ kůže, pečliv__ pracovníci, vytrval__ běžci, starostliv__ rodiče, zvučn__ hlas,
škodliv__ škůdci, příjemn__ zvuk, medvěd__ služba, bylinkov__ čaj, prázdninov__ výlet,
léčiv__ pramen, vyzývav__ student, zdrav__ kloub, zdrav__ kluci, bíl__ vous, pravdiv__
příběh, opravdov__ kamarádi

