PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD PODST. JMEN EXERCISES
E1/ UTVOŘTE PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD
1. my sister - hobby
2. Mary - umbrella
3. the king - castle
4. Charles - house
5. my father - car
6. Sally - books
7. the pupils - exam
8. our parents - bedroom
9. my friends - house
10. theatre - name
11. London - the streets
12. country - a large part
13. April - the month
14. president - the murder
15. my teachers - two
16. Cambridge - the university
17. room - the ceiling
18. river - the crossing

19. the boss - decision
20. Michael - holidays
21. James - school
22. my aunt - children
23. his mother - kitchen
24. boys - dream
25. the children - toys
26. the Browns - garden
27. men - toilets
28. house - roof
29. tea - a cup
30. money - a small sum
31. professor - the title
32. Bohemia - the kingdom
33. bread - a slice
34. shoes - a pair
35. sweater - the colour
36. Peter and Thomas - the firm

E2/ PŘELOŽTE PŘIVLASTŇOVACÍM PÁDEM
1. práce mého přítele
2. pětiminutová procházka
3. Archimédův zákon
4. paprsky slunce
5. práce mužů
6. knihy těchto žáků
7. třicetiletá válka
8. Heleniny boty
9. problémy Afriky
10. pětimílová vzdálenost

11. průmysl Británie
12. dámské šaty
13. dvouhodinová procházka
14. konec světa
15. hra chlapců
16. sobotní noviny
17. pes mé tchýně
18. včerejší schůze
19. tříletá práce
20. zítřejší program

E3/ PŘELOŽTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Auto mého otce je drahé a rychlé.
Kde jsou Zuzaniny boty?
Líbí se nám hračky vašich dětí.
Zahrada našich sousedů je velká a krásná.
Dům pana Browna je v Londýnské ulici.
Řeznictví je teď otevřeno.
Minulý rok jsem strávil letní prázdniny u babičky.
Manželé královniných dcer jsou princové.
Včera jsme slavili narozeniny naší malé roztomilé ale rozmazlené Daisy.
Barva zdí kuchyně je příliš tmavá.
Který je poslední měsíc roku?
Budovy naší školy jsou staré.
Ceny potravin rostou.
Michalova přítelkyně vypadá báječně.
Je tohle učitelova kniha?

E4/ V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU JE OSMKRÁT ‘S. ROZHODNĚTE,
KDY ‘S JE SYMBOLEM PŘIVLASTŇOVACÍHO PÁDU,
ZKRÁCENÉHO TVATU SLOVESA IS NEBO ZKRÁCENÉHO
TVARU SLOVESA HAS.
This is my best friend, Jack. Jack’s surname is Robson. He’s sixteen, and he’s quite tall. He’s got
blue eyes and brown hair. Jack’s main hobby is animals. He’s got lots of pets – a dog, two cats, a
hamster. The dog’s name is Bess, and she’s black.

