Příslovečné určení – pracovní list
1) Podtrhněte příslovečná určení a určete jejich druh:


Venku je velká zima.



Pes z radosti skákal do výšky.



Domů jsme dorazili velmi pozdě.



Bez souhlasu rodičů na ten výlet



Monika hezky zpívá.



Ze strachu nikomu nic neprozradil.



Půjdeme tam i bez vás.



Protivníci si podali ruce na



Při zdi byl záhon růží.

usmířenou.



Při setmění vše vypadá jinak.

Loni v zimě jsme se v tom hotelu



Přes zákaz se koupali.



nesmíte.

seznámili.

2) Podtrhni příslovečné určení, zapiš otázku na toto Pu a urči druh. Např.: Stál ve velké výšce.
Kde stál? Pum


Vrátil se domů. ______________________________________________________



Stoupněte si stranou. ______________________________________________________



Uvidíme se zítra. __________________________________________________________



Jeli jsme krátce. _____________________________________________________



Známe se přes tři měsíce. _____________________________________



Naučil se to během letních kurzů. _____________________________________________



Chodil svižně. ______________________________________________



Mluvila jako kniha. ________________________________________________________



Spolužáka nenápadně pozoroval. _______________________________________



Nesla se jako páv. _________________________________________________________



Velmi se mi jeho vystoupení líbilo. ___________________________________________



Dost to přehnal. __________________________________________________________



Promokl na kost. __________________________________________________________



Kvůli nevolnosti odjeli domů dříve. _______________________________



Sklenici rozbil vinou své nešikovnosti. ________________________________________



Skákala radostí. __________________________________________________________



Hlady ani neviděl. ________________________________________________________



Pro lepší chuť přidáme do masa koření. ________________________________________



Podal mi ruku na pozdrav. __________________________________________________



Při dobrých výsledcích máš šanci vyhrát. ____________________



Bez tvé pomoci bych zkoušku neudělal. ________________________________________



Některé léky dostanete pouze na lékařský předpis. _______________________________



Navzdory špatnému počasí vyjeli už večer. _____________________________________

Řešení
1. Podtrhněte příslovečná určení a určete jejich druh:
Venku (místa) je velká zima. Domů (místa) jsme dorazili velmi (míry) pozdě. (času)
Monika hezky (způsobu) zpívá. Ze strachu (příčiny) nikomu nic neprozradil. Protivníci si podali ruce
na usmířenou (účelu). Loni (času) v zimě (času) jsme se v tom hotelu (místa) seznámili. Pes z radosti
(příčiny) skákal do výšky. (místa) Bez souhlasu (podmínky) rodičů na ten výlet (místa) nesmíte.
Půjdeme tam (místa) i bez vás. (způsobu). Při zdi byl záhon růží. (místa). Při setmění (času) vše vypadá
jinak. (způsobu) Přes zákaz (přípustky) se koupali.

2) Podtrhni příslovečné určení, zapiš otázku na toto Pu a urči druh. Např.: Stál ve velké výšce.
Kde stál? Pum


Vrátil se domů. Kam se vrátil? Pum



Stoupněte si stranou. Kam si stoupněte? Pum



Uvidíme se zítra. Kdy se uvidíme? Puč



Jeli jsme krátce. Jak dlouho jsme jeli? Puč



Známe se přes tři měsíce. Jak dlouho se známe? Puč



Naučil se to během letních kurzů. Kdy se to naučili? Puč



Chodil svižně. Jak chodil? Puzp



Mluvila jako kniha. Jak mluvil? Puzp



Spolužáka nenápadně pozoroval. Jak ho pozoroval? Puzp



Nesla se jako páv. Jak se nesla? Puzp



Velmi se mi jeho vystoupení líbilo. Jak hodně se líbilo? Pu míry



Dost to přehnal. Jak hodně to přehnal? Pu míry



Promokl na kost. Jak hodně promokl? Pu míry



Kvůli nevolnosti odjeli domů dříve. Proč odjel? Pu příčiny



Sklenici rozbil vinou své nešikovnosti. Proč rozbil sklenici? Pu příčiny



Skákala radostí. Proč skákala? Pu příčiny



Hlady ani neviděl. Proč neviděl? Pu příčiny



Pro lepší chuť přidáme do masa koření. Proč, za jakým účelem přidáme koření? Pu účelu



Podal mi ruku na pozdrav. Za jakým účelem, proč mi podal ruku? Pu účelu



Při dobrých výsledcích máš šanci vyhrát. Za jakých podmínek máš šanci vyhrát? Pu podmínky



Bez tvé pomoci bych zkoušku neudělal. Za jakých podmínek bych zkoušku neudělal? Pu podmínky



Některé léky dostanete pouze na lékařský předpis. Kdy, za jakých podmínek dostaneme léky? Pu podm.



Navzdory špatnému počasí vyjeli už večer. Navzdory čemu? I přes co jsme vyjeli? Pu přípustky

