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PRACOVNÍ  LIST 
PŘÍSLOVCE  A  PŘEDLOŽKY 

 
       
1. Doplň -ě/-ně:                                                                                                                                                                     
 
Choval se dost skrom_. Tvářil se tajem_. Samozřejm_ s tím návrhem souhlasil. Šťáva  
ho příjem_ osvěžila. Vědom_ by nikomu neublížil. Jem_ se dotýkal její ruky. 
 
2. Utvoř příslovce: 
 
milý -      ____________                    dobrý -        ____________   
hluboký- ____________                     rozumný -  ____________  
lidský -   ____________                     dlouhý -      ____________ 
silný -     ____________                     významný - ____________ 
 
3. Napište správně: 
 
Vlhké páry stoupaly (na) horu. __________ 
Přivítali jsme ho bouřlivým (na) zdar. __________ 
Na zkoušky jsme se připravovali (do) hromady. __________ 
(Na) večer mám pozvané hosty. __________ 
Zpěvák si musí dát pozor (na) hlas. ____________ 
Spadl jsem (do) hromady hnoje. ____________ 
Konečně dorazil až (na) konec města. ___________ 
Spočítal peníze (do) hromady. ____________ 
 
4. Stupňuj příslovce: 
 
Všude dobře, doma (dobře 3). ____________ 
(Snadno 2) a (lehko 2) se slibuje, než plní. _________ _________ 
V (vysoko 3) položených oblastech bývají nižší teploty vzduchu. ___________ 
Pavel se choval ze všech (tiše 3). ____________ 
Cítil se (zle 2) než ostatní. ____________ 
 
5. Podtržené výrazy nahraďte příslovečnou spřežkou: 
 
Byl představením úplně zklamán. _________ 
Skutečně přijdeš? ___________ 
Buďte ticho! ___________ 
Auto odbočilo na levou stranu. __________ 
Mluv hlasitě! ____________ 
Celkem nás bylo pět. ___________ 
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6. Doplň předložku s/z: 
 
váza _ květinami, vrátili se _ výletu, mává _ okna, _ dobrou náladou, _ údolí, _ borového  
dřeva, _ nabroušenou sekyrou, _ obrovským úsilím, dům _ cihel, _ severu 
 
7. Podtržená slova nahraďte předložkovým spojením: 
 
jahodové knedlíky - ________________ 
pražské děti - _______________ 
dřevěné vařečky - _________________ 
Foglarovy knihy - _____________ 
 
8. Větu vedlejší nahraďte předložkovým spojením, utvořte větu jednoduchou: 
 
Protože měl silný kašel, zmeškal vyučování. 
___________________________________ 
 
Poslali Pavla do nemocnice, aby ho podrobně vyšetřili. 
___________________________________________ 
 
Květiny rychle rostou, když mají vhodné podmínky. 
_________________________________________ 
 
Když je zima, nesnášejí rostliny mnoho vody. 
______________________________________ 
 
9. Doplň pád, se kterým se pojí předložka: 
 
na zdi _, pod stolem _, vedle školy _, mimo školu _, nad stůl _, proti proudu _, blízko  
lesa _, kromě strýce_ 
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ŘEŠENÍ: 
1. skromně, tajemně, samozřejmě, příjemně, vědomě, jemně 
2. mile, hluboko/ce, lidsky, silně, dobře, rozumně, dlouho/ze, významně 
3. nahoru, nazdar, dohromady, na večer, na hlas, do hromady, na konec, dohromady 
4. nejlépe/nejlíp, snáz/e/snadněji, lehčeji, nejvýš/e, nejtišeji, hůř/e 
5. zcela, opravdu, zticha, vlevo, nahlas, dohromady 
6.   
váza s květinami, vrátili se z výletu, mává z okna, s dobrou náladou, z údolí, z borového  
dřeva, s nabroušenou sekyrou, s obrovským úsilím, dům z cihel, ze severu 
7. knedlíky s jahodami, děti z Prahy, vařečky ze dřeva, knihy od Foglara 
8. Pro silný kašel …. 
    … na podrobné vyšetření. 
    … za vhodných podmínek. 
    V zimě (během zimy) …. 
9.  
na zdi 6., pod stolem 7., vedle školy 2., mimo školu 4., nad stůl 4., proti proudu 3., blízko  
lesa 2., kromě strýce 2. 
 
 

 


