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Slovní druhy 



• Ohebné - mění své tvary (pes – 

psem, velký – velkými, čtyři – 

čtyřmi, sedí – seděla … ) 

• Neohebné – nemění své tvary 

(včera, do, ale, haf …) 



1. Podstatná jména 

2. Přídavná jména 

3. Zájmena 

4. Číslovky 

5. Slovesa 

 



6.   Příslovce 

7.   Předložky 

8.   Spojky 

9.   Částice 

10. Citoslovce 



Jsou názvy: 

    Osob – maminka, obr, soused, zpěvačka, Leoš 

   Zvířat – koza, chameleon, hmyz, drak, kapr 

  Věcí – postel, slunce, hudba, knížka, srpen 

 Vlastností – pýcha, píle, rychlost, štědrost 

Dějů – sněžení, psaní, bruslení, počítání 



•Vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. 

•Odpovídají na otázky Jaký? Který? Čí? 

Malá (kočka), lehký (míč), hustá (mlha), veselí 

(chlapci), dědova (hůl), malířova (plátna) 



Zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. 

Kůň – on, žena – ona, naše, tento, 

nikdo, někoho, kdo, který, sám 



Vyjadřují: 

 počet – tři, dvacet sedm, milion 

 množství – dvoje, desatero, patery 

 pořadí – stá, třicátý, dvanáctí 



Vyjadřují, co osoby, zvířata a věci 

dělají ( pracujeme, šel, bude zpívat) 

nebo co se s nimi děje (mrzlo, 

uschla, ulomila se). 



•Blíže určují okolnosti dějů, blíže 

určují vlastnosti.  

•Odpovídají na otázky : Jak? Kdy? 

Kde? Odkud? Kam? 

 

Dlouho, vlevo, nahoře, včera, hodně. 



•Pojí se s podstatnými jmény, zájmeny nebo 

číslovkami.  

•Čteme je s nimi dohromady, ale píšeme 

zvlášť. 

Na stole, u tebe, se čtvrtým, pod postelí, s nimi 



•Spojují věty nebo slova. 

•Před spojkami, které spojují věty do 

souvětí se píše čárka. 

•Před spojkami a, i, ani, nebo se 

čárka většinou nepíše. 

 

 pes a kočka 

Jeníček i Mařenka 

Půjdu do kina, když budu hodná. 

Chtěla jsem si hrát, ale musím psát úkol. 

 



•Uvozují věty. (Jsou na začátku věty.) 

•Vyjadřují zvolání, přání, rozkaz… 

•Odpovědi na otázky. 

Kéž by bylo zítra hezky. 

Snad se dočkám návštěvy babičky! 

Ať už jste tady! 

Ano, jsem to já. 
 



Vyjadřují nálady, city, hlasy, zvuky. 

 

Ach, hurá, vrkú, brm – brm, bum, crrr. 
 


