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PĪÍSLOVEČNÉ URČENÍ 
 

- PROCVIČOVÁNÍ - 
 



NAJDI PĪÍSLOVEČNÁ URČENÍ A URČI 
JEJICH DRUH: 

• Turisté opatrně stoupali po příkré stezce. 
 

• Letošního roku se nezúčastníme olympiády. 
 

• Mluví dokonale česky. 
 

• Naši fotbalisté se velmi účinně brání 
přesilovce soupeře. 



ROZLIŠ PUZ A PU MÍRY: 
                                             

                                                                 - žije rozmaīile 

                                                                 - je štíhlý jako topol 
                                                                 - hodně jsme se nasmáli 
                                                                 - běžel do vyčerpání 
                                                                 - spal jako zabitý 

                                                                 - ví to pīibližně   
                                                                 - zbylo nás velmi málo 

                                                                 - jednal bez rozmyslu 

 

                                                 Vše, co dělám, dělám s Mírou, můžu se na 

                                                                   něj vždy spolehnout. 



NAJDI PU, URČI JEHO DRUH A JAKÝM 
SLOVNÍM DRUHEM JE PU 

 

• Tam jsem našel bratra. 
• Z hor hbitě odtéká voda do údolí. 
• V cizině se naučil dokonale německy. 
• V dubnu velmi rychle zmizel všechen sníh. 
• Po hodině se kapitán procházel po palubě. 
• Neohroženě došel do srdce Afriky. 



VYZNAČENÁ PU NAHRAĎ JINÝM 
ZPŮSOBEM VYJÁDĪENÍ S TÝMŽ 

VÝZNAMEM 
• Stalo se to včerejšího dne.  
• V loňském roce byla velká zima. 

• Dívejte se doprava. 

• Celá rodina se scházela každoročně o 

Vánocích. 

• Tady se to stalo. 



NAJDI PĪEDMĚTY A PĪÍSLOVEČNÁ 
URČENÍ: 

• Pes nás vítal radostně. 
• Ihned po skončení zápasu se sejdeme s 

bratrem. 

• Prostředkem ulice se  velmi klidně procházela 
velká krysa. 

• Nezačínejte s prací před mým příchodem. 
• Dědeček byl trochu nastydlý. 



DOPLŇ SLOVESA PĪEDMĚTEM I 
PĪÍSL. URČENÍM: 

 

• utíkám 

• poprosím 

• vylezl 

• vyhuboval 

• staví 

 



 

• Průvodce českým jazykem aneb co byste měli znát ze základní školy. Mgr. 
Věra Dobešová, Mgr. Vladimíra Fialová. Didaktis 2005, vydání první 

• Český jazyk v kostce pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 
Jana Eislerová. Fragment 2006, první vydání 

• Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých 
gymnázií. V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser, E. Hošnová. SPN – pedagogické 
nakladatelství, a.s., Praha 2004 

• Český jazyk. Jiří Melichar a Vlastimil Styblík. SPN, n.p., 1967 

• Český jazyk pro základní školy. E. Hošnová, I. Bozděchová, P. Mareš, V. 
Styblík, I. Svobodová. SPN, as, Praha 2006 

• Mluvnická a pravopisná cvičení k Pīehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 
Vlastimil Styblík, nakladatelství Fortuna Praha, 1992 


