
Přívlastek 

Opakování ze 6. ročníku 



PŘÍVLASTEK (Pk) 
 
- rozvíjí podstatné jméno (zpřesňuje jeho význam) 
- ptáme se něj jaký? který? čí? 
 
1) SHODNÝ (Pks) 
-při skloňování se mění koncovka 
 
- stojí většinou před podst. jm.  
  český král – bez českého krále 
 
- může stát i za podst. jm.  
  král český – bez krále českého 
 

 

 

zápis 



Pks 

smetanka lékařská  - bez smetanky lékařské 

orel skalní   - bez orla skalního 

kyselina sírová  - bez kyseliny sírové 

 

zápis 



 
2) NESHODNÝ (Pkn) 
-při skloňování se nemění 
  
- stojí vždy za podst. jménem 
 
  král z Čech – bez krále z Čech 
 

 

zápis 



 Pks                   Pkn 

kyjovští fotbalisté 

skleněná váza 

jahodové knedlíky 

Petrův sešit 

  

      

 

       

fotbalisté z Kyjova 

váza ze skla 

knedlíky s jahodami 

sešit od Petra 

zápis 



Urči druh přívlastku (Pks x Pkn) a pak zkontroluj: 

• okraj zahrady 
• hřib satan 
• kilo mouky 
• slunéčko sedmitečné 
• černá skříňka 
• inteligentní mladík 
• střelba z pušky 
• lišaj smrtihlav 
• muž činu 
• příjemná atmosféra 

 

ústně 



Kontrola: 
• okraj zahrady 
• hřib satan 
• kilo mouky 
• slunéčko sedmitečné 
• černá skříňka 
• inteligentní mladík 
• střelba z pušky 
• lišaj smrtihlav 
• muž činu 
• příjemná atmosféra 

 

neshodný 
shodný 
neshodný 
shodný 
shodný 
shodný 
neshodný 
shodný 
neshodný 
shodný 



• Pozor!!! 

• Další látka je NOVÁ!!! 

Budeme ji procvičovat v online hodině. 

Přiložila jsem do zadání i verzi ve WORDu,  

kterou si můžeš vytisknout a nalepit do sešitu. 

Budeme s ní pracovat. 



Přívlastek 
1) POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ 

- čárku nepíšeme 

- každý Pk je jiné významové řady 

 

rukavice kožené hnědé nové dvoje 

vlak nákladní dlouhý 

zápis 

materiál barva stáří počet 

druh délka 



Přečti si příklady přívlastků postupně rozvíjejících: 

 

Muž držel černou odřenou aktovku.  

 

Dívka na sobě měla modrý vlněný kabát.  

 

V rohu stála železná násypná kamna.  

 

Na tábor se snesla hvězdnatá letní noc.  

 

Babička má v ložnici leštěný ořechový nábytek.  

 

Podél cesty roste stará kaštanová alej.  

ústně 



Naše 

nová 

kyjovská 

autobusová 

ZASTÁVKA 

druh 

umístění 

stáří 

vlastník 

ústně 



Přívlastek 

2) NĚKOLIKANÁSOBNÝ 

- čárku píšeme 

- všechny Pk jedné významové řady (popř. synonyma) 

  (můžeme mezi ně vložit spojku a) 

 

 svalnatý, silný a opálený mladík (vlastnosti) 

 chudá, neúrodná políčka    (synonyma) 

 bílé, modré a růžové muškáty (barvy) 

  

 

zápis 



Přečti si příklady přívlastků několikanásobných: 

 

Tento napínavý, vzrušující příběh byl několikrát zfilmován.  

 

Karel byl věrný, upřímný a dobrý přítel.  

 

Paní Nová je zkušená, moudrá žena.  

 

Mám červené, modré a hnědé boty. 

 

Irena je povrchní, lehkomyslné děvče.  

 

V horách bývají chudá, neúrodná políčka. 

ústně 



Najdi přívlastky postupně rozvíjejí a několikanásobné a řekni 

si, kde budou čárky, pak si zkontroluj: 

 

V parku rostly červené bílé žluté a modré květiny.  

Turisté se trmáceli po blátivé lesní cestě.   

V obchodě nabízeli nové bílé porcelánové vázy.  

Honzíček byl roztomilé krásné dítě.  

Na rohu naší ulice stojí velký novinový stánek.  

Stromeček jsme ozdobili stříbrnými zlatými i bílými kuličkami.  

Tyto ryby žijí v Baltském Středozemním a Černém moři.  

Dědeček byl mírný klidný rozvážný člověk.  

Seděli u planoucího táborového ohně.  

 

ústně 



Najdi přívlastky postupně rozvíjející (PR) a několikanásobné 

(N)a řekni si, kde budou čárky: 

 

V parku rostly červené, bílé, žluté a modré květiny.  N 

Turisté se trmáceli po blátivé lesní cestě.  PR 

V obchodě nabízeli nové bílé porcelánové vázy. PR 

Honzíček byl roztomilé, krásné dítě. N 

Na rohu naší ulice stojí velký novinový stánek. PR 

Stromeček ozdobili stříbrnými, zlatými i bílými kuličkami. N 

Tyto ryby žijí v Baltském, Středozemním a Černém moři. N 

Dědeček byl mírný, klidný rozvážný člověk. N 

Seděli u planoucího táborového ohně. PR 

 

ústně 


