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Anotace: Prezentace seznamuje s  rozvíjejícím větným členem přívlastkem, s jeho dvěma 
druhy, jakým slovním druhem je přívlastek. Dozvíme se, že některé shodné přívlastky 
můžeme přeměnit na neshodné a naopak. 
Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 

 



PĪÍVLASTEK 

- rozvíjející větný člen  - 
( Které další rozvíjející větné členy znáš? Ě 

 



PĪÍVLASTEK 
 

• je rozvíjející větný člen 

• závisí na podstatném jméně 

• podstatné jméno pīibližuje, zpīesňuje jeho 
význam 



ROZLIŠUJEME                            
2 DRUHY P ÍVLASTKU: 

1) P ívlastek shodný 

• shoduje se s īídícím podst. jménem v pádě, 
čísle a rodě 

• je vyjádīený těmito slovními druhyř 
a) p ídavným jménem:   hezké dítě 

            b) zájmenem:   naše dítě 

            c) číslovkou:   druhé dítě 

 



ROZLIŠUJEME                            
2 DRUHY P ÍVLASTKU: 
• 2) P ívlastek neshodný 

• se svým īídícím podst. jménem se neshoduje   
( nemění se Ě 
• je vyjádīený těmito slovními druhyř  

a) podstatným jménem      lepidlo na tapety 

     b) p íslovcem     nos nakīivo 

     c) infinitivem slovesa     snaha vymlouvat se     

 



NAJDI VE VĚTÁCH PODST. JMÉNA A URČI, 
ZDA JSOU ROZVITA PKS NEBO PKN 

• Na sousedově zahradě je krásný strom jabloně . 

 

• Všíchni rodiče p išli na den otev ených dve í. 
 

• Moji rodiče se vydali svými známými do 
poznávání velkoměst Evropy. 
• Na premié e francouzského filmu jsme s mým 

kamarádem seděli v první adě. 



NAPIŠ SI PODSTATNÉ JMÉNO 
ZKUS HO ROZVÍT PKS          

I PKN 
P íklad: 

nové   kouzlo               ( PKs ) 

kouzlo   čerta               ( PKn ) 



CO VÍM O PĪÍVLASTKUř 
• Je to základní nebo rozvíjející větný člen? 

• Na kom závisí? 

• Jaké druhy Pk známe? 

• Pīívlastek shodný se se svým īídícím jménem 
shoduje v jakých mluvnických kategoriích? 

• U Pkn se koncovky mění u īídícího podst. 
jména nebo u závislého jména? 



 

• 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 
 


