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Neohebné slovní druhy – CVIČENÍ 
 
Příslovce 
 
40. Doplň do textu -mě / -mně 
Choval se velice skro__. Jezte zdravě a stříd__. Můžeš se na to dívat rozu__? Dnes se 

přednášející tváří velmi taje__. Podíval se na mě dost význa__. Vědo__ to určitě neudělal.  

Chci s tebou dnes mluvit soukro__. Ta barva je te__ zelená. Působilo to na mě příje__. Kláves 

se dotýkal jen je__. 

 

41. Rozhodni, kdy se jedná o spřežky, podtržené spojení napiš. 

a) Je to až úplně (na) hoře.    ........................................................................ 

b) Praotec Čech se zastavil (na) hoře Říp. ........................................................................  

c) Vystoupal až (na) vrch kopce.   ........................................................................ 

d) Ty musíš mít vždycky (na) vrch.   ........................................................................ 

e) To už si pamatuji (na) pořád.   ........................................................................ 

f) Musíš se (přes) to přenést.   ........................................................................ 

g) Já vím, že tě to (přes) to mrzí.   ........................................................................ 

h) Plastikový model se skládá (z) částí.  ........................................................................ 

i) Je to (z) části i tvoje vina.    ........................................................................ 

j) Už jsem dočetl (do) konce kapitoly.  ........................................................................ 

k) (na) konec mě to začalo bavit.   ........................................................................ 

l) Radím ti rozhodnout se (pro) to.   ........................................................................ 

m) (Pro) to se mi u vás líbí.   ........................................................................ 

n) Nepouštěj tu hudbu tak (na) hlas.  ........................................................................ 

o) Zpěvák si musí dát pozor (na) hlas.  ........................................................................ 

p) (Před) tím mužem jsem tě varoval.  ........................................................................ 

q) Věděl jsem to už (před) tím.   ........................................................................ 

r) Bez (toho) se obejdu.    ........................................................................ 

s) (Z) pravidla se moc nemýlím.  ........................................................................ 

t) Je to (z) brusu nová značka.  ........................................................................ 

 

 

 



 

 
Copyright ©                             2008                                                                                                              Strana  64 

Předložky 

42. Podtrhni v textu předložky a urči, s kterým pádem se v textu pojí.  
/Pád napiš nad předložku./ 

 

Šlechta a její erby  

Počátky některých šlechtických rodů u nás lze sledovat až do 12. století a z té doby asi také 

pocházejí první erby. Podle pověstí, které se např. zachovaly v Dalimilově kronice, byl erb 

důkazem o urozenosti a rytířkosti držitele. Šlechtici získávali pro sebe erbovní znamení za 

mimořádnou statečnost ve válkách, na rytířských turnajích, nebo dokonce v boji s divokými 

zvířaty. Je jisté, že během 13. století se začali erbem pyšnit všichni šlechtici a že erb sloužil 

jako znak příslušnosti k vládnoucí vrstvě. 

 

43. Doplň správně předložky s / se, z / ze. 

....... talíře, ....... bratrem, ....... svačinou, ....... celého srdce, ....... upřímností, ....... kočárku, 

....... místa, ....... století, ....... Londýna, ....... stolu, ....... stroje, ....... cest, ....... zájmem,  

....... poctivostí, ....... zahrady, ....... větve, ....... kamarádem, ....... s sebou, ....... nosu, ...... lesa, 

sklízela ....... stolu, mluvil ....... spaní, už to mám ....... krku, kdo ....... koho, sešel ....... cesty, 

mával ....... balónu, spadl mu kámen ....... srdce, odešel ....... jeviště. 

 

Spojky 

44. Rozhodněte, kdy jsou  věty spojeny spojkami a kdy vztažnými zájmeny nebo 
příslovci. Tyto slovní druhy podtrhněte – spojky čarou, zájmena dvojitou čarou a 
příslovce vlnovkou. 

 

Skalní stěna starého lomu, který byl v lese kousek za vesnicí, už dávno chlapce lákala. Skálu 

tvořily hladké tabule vápence, mezi nimiž vedly šikmo vzhůru trhliny, ale přesto skalní stěna 

nebyla tak holá, jak se zdálo. Ve spárách mezi tabulemi pískovce, kam vítr po desetiletí, po 

němž byl lom opuštěn, navál hlínu, vyrazily keře, a dokonce se tu uchytilo i několik břízek. Už 

dlouho přemýšleli chlapci o tom, jak by se mohli dostat až nahoru. Když jednoho dne přišli pod 

skálu, začali hledat, kudy by se nejsnáze vydrápali. Zbyněk s Borkem se rozhodli, že zůstanou 

dole, aby mohli radit při výstupu. Kdyby bylo třeba, přivedou pomoc. 

                                                                   
 
 
 


