
6. ročník 

P Ř Í S L O V C E – výklad + pracovní list 
= vyjadřují bližší okolnosti dějů a předmětů 

DRUHY příslovcí OTÁZKA PŘÍKLAD 

MÍSTA Kde? Odkud? Kudy? Kam? zde, odtud, tudy, tam 

ČASU Kdy? Brzy, zítra, večer 

ZPŮSOBU Jak? rychle, dobře, česky 

PŘÍČINY  Proč? proto 

MÍRY Jak mnoho? Hodně, velmi, velice, dost 

Tvorba příslovcí 

a) Z přídavných jmen 

 náhlý  → náhle 

b) Ustrnutím tvaru podstatného jména 

 celek  →        celkem (7. pád) 

c) příslovečné spřežky       

– spojení předložky se jménem nebo s příslovcem 

– píší se dohromady jako jedno slovo 

– s podstatným jménem    -   v  +  čas     →       včas 

– s přídavným jménem       -  z  + prava  →        zprava 

 

P Ř Í S L O V C E  -  pracovní list 

1. Urči druh těchto příslovcí: 

Zbytečně - ____     všude - ____         dost - _____  někdy - ____         proč - _____ 

hodně - ____          brzy - _____          tam - _____          smutně - _____     loni - _____ 

daleko - ____         často - _____        velice - _____     proto - _____         tudy - _____ 

klidně - _____       rychle - _____       česky - _____      kolem - _____        dnes - _____  

 

2. Vymysli různé druhy příslovcí, snaž se, aby bylo zastoupeno co nejvíc druhů. 

                                    _____________________ 

                                    _____________________ 

        Učil se                _____________________  

                                    _____________________ 

                                    _____________________ 

                                    _____________________ 

                                    _____________________ 

 

3. Utvoř příslovečnou spřežku: 

do + slovo    ________________                      na + pohled    ___________________ 

do + kolo      ________________                      na + spěch      ___________________ 

do + poledne  _______________                     na + hora         ___________________ 

do + celý       ________________                      na + bosý        ___________________ 

po + tma      ________________                        z + levý          ___________________ 

po + ticho    ________________                        z + nový         ___________________ 

Stupňování příslovcí 

• druhý stupeň se tvoří z prvního příponami   

–eji, -ěji, -e (může i odpadnout)                                                                                      

• třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 

 1. stupeň  2. stupeň  3. stupeň 

    tiše   tišeji    nejtišeji 

   zdravě  zdravěji  nejzdravěji 

    výše    výše (výš)  nejvýše (nejvýš) 

 



4. Slova v závorce nahraď příslovečnými spřežkami: 

      Přijď domů (čas) _________. Buď už (ticho) _____________. Nepouštěj rádio (hlas)        

      ____________. Procházeli jsme se (volný) ______________. Nepleť všechno   

      (hromada) _______________. (Pravda) __________________ už to umíš? Dostal jsem    

      to (darmo) _______________. Šli jsme domů (tma) ________________. 

Nedělej nic (kvap) ______________. Napiš si úkol (nečistý) ________________. 

 

5. Vymysli věty: 

na horu - _____________________________________________________________ 

nahoru - _____________________________________________________________ 

do hromady - _________________________________________________________ 

dohromady - _________________________________________________________ 

na hlas - _____________________________________________________________ 

nahlas - _____________________________________________________________ 

 

6. Doplň správně –ě- nebo –ně-: 

 

Střídm___, skrom___, vědom___, příjem___, cílevědom___, rozum___, zřejm___, tem___, upřím___, 

jem___, sebevědom___, význam___, písem___, soukrom____, dojem___, vzájem___, samozřejm___, 

ohrom___, osam____le.  

Park vyhlížel tajem__. Potřebujeme jem__ mleté maso. Cítil se velmi příjem__. Vzájem__ si všichni 

pomáhali. Uvažoval jsi vůbec rozum__? Dříve lidé žili skrom__. Můj strýc soukrom__ hospodařil. Tvářil 

se sebevědom__, ale byl hloupý. Cesta do kopce se vinula strm__. Tato skutečnost význam__ovlivnila 

její chování. 

 

7. Utvoř naznačený stupeň příslovcí: 

 

Vypočítej ještě (málo  3) ___________________ dva příklady. 

 

Balón klesal (nízko  2) ___________ a (nízko  2) ________________. 

 

Plavat jsem se naučil (snadno  2) _______________ než lyžovat. 

 

(Brzy  3) _________________ se teple obleč. 

 

(Rychle  3) ___________________ běžel Petr. 

 

Už je mi mnohem (dobře  2) _______________________. 

 

Přistupte sem (blízko  2) ____________________.   

 

 


