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- mají platnost příslovečného určení či neshodného přívlastku

1) PŘÍSLOVCE (do sešitu)

- vyjadřují bližší okolnosti dějů a předmětů

- označují stupeň vlastnosti nebo míru věci

- ve větě se spojují jako závislé členy se slovesy, 

s přídavnými jmény nebo s jinými příslovci



Druhy: (napsat druhy + od každého dva příklady do sešitu)

místa (Kde? Odkud? Kudy? Kam?) – dole, dolů, dolem, odzdola

času (Kdy? Odkdy? Dokdy?) – brzy, dnes, dodnes, zítra

způsobu (Jak?) – pěkně, dobře, pěšky, tak

míry – velmi, moc, zcela, kolik

zřetele – početně, váhově, politicky

příčiny (Proč?) – schválně, naschvál, úmyslně



(do sešitu)

-Většina příslovcí se tvoří od přídavných jmen,

např. dobrý - dobře, tichý - tiše.

- Příslovečné spřežky se píší dohromady,

např. nahlas, nahoře, vlevo, napravo, zticha,  

zpaměti, vtom, zrána.

- V mnoha případech je lze psát dohromady i zvlášť,

např. po prvé X poprvé



- většinou pravidelně

(1. zdravě - 2. zdravěji - 3. nejzdravěji)

(do sešitu)

Stupňování příslovcí:

- někdy nepravidelně

(dobře, málo, špatně, mnoho, brzy)



odvozené od: substantiv (dle, kolem, kromě, 

místo, během, díky)

příslovcí (blízko, proti, skrz, uvnitř)

2) PŘEDLOŽKY (prepozice) (do sešitu)

- významově nesamostatný větný člen

- mají význam pouze ve spojení s podstatným jménem

- druhy: primární (vlastní) – v, z, do, na, k

sekundární (nevlastní) - odvozené od jiných 

slovních druhů



(stačí přečíst)

a) pojí se se třemi pády:

za (2. večera, 4. knihu, 7. městem)

s/se (2. stolu, 4. kdo s koho, 7. otcem)

b) pojí se se dvěma pády

na, o, po, v (se 4. a 6. pádem) 

nad, pod, před, mezi (se 4. a 7. pádem)

c) pojí se s jedním pádem – většina číslovek

d) přejaté předložky – á la, kontra



- druhy:  a) souřadicí (parataktické)

X

b) podřadicí (hypotaktické)

3) SPOJKY (konjunkce) (do sešitu)

- spojují věty a větné členy

- nemají větněčlenskou platnost



a) SPOJKY SOUŘADICÍ – poměr:
(napsat název + dva příklady)

slučovací – a, i, ani, konečně, potom, zároveň, 

jak - tak, hned - hned, jednak - jednak

stupňovací – ba, nejen, dokonce, až i, ba i,

nejen - ale, nejen - nýbrž

odporovací – ale, avšak, však, jenže, jenomže, nýbrž, sice-ale

vylučovací – nebo, anebo, či, čili, buď - anebo, zdali - či

příčinný – neboť, vždyť, totiž

důsledkový – tedy, proto, a proto, tudíž, a tak



b) SPOJKY  PODŘADICÍ - poměr:
(napsat název + dva příklady)

příčinný – že, protože, poněvadž, jelikož

účelový – aby, jen - aby, zda

účinkový – takže, nežli, až

podmínkový – jestliže, -li, kdyby, když

přípustkový – ač, ačkoliv, třebaže, přestože, i když

časový – až, když, dokud, zatímco



- zpravidla uvozují samostatné věty a naznačují jejich  

druh nebo vyjadřují různý postoj mluvčího k obsahu 

věty

- např.: ať, vážně, přece, však, že, ano, bezesporu, 

jakoby, doslova, tedy, tudíž

(Ať se brzy vrátíš. Že si to necháš líbit.) 

4) ČÁSTICE (partikule)
(do sešitu + čtyři příklady)



5) CITOSLOVCE (interjekce)
(do sešitu)
- vyjadřují nálady, pocity, vůli mluvčího, 

upozorňují na něco

- označují hlasy a zvuky

- mají většinou funkci komunikační

- někdy mají větněčlenskou platnost přísudku

- druhy:

a) odvozená od substantiv (hrome, panečku, hrůza) 

b) odvozená od sloves (hybaj, viď, vida)



Napište krátký příběh 

s použitím těchto příslovcí:
(Úkol je dobrovolný. Poslední možnost zlepšit si ještě známku –

nahlédněte do Bakalářů, co vám vychází. Zašlete nejpozději do 

19.6.2020 na adresu jirina.bartosova@sousvodnany.cz)

kudy velmi dosud 

odkdy zcela vleže kam 

pěkně schválně
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