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Slovní druhy 2 – pracovní list 

1. Vynechaná slova nahraď příslušnými slovními druhy v závorce, aby text dával smysl. 

Karkulka se zatím (7)____ (1)________ honila za motýly, sbírala maliny, až konečně 

došla k chaloupce. Zaklepala na dveře a zevnitř se ozval chraptivý hlas: „Kdopak to 

(5)_________?“ Karkulka se zarazila, ale pak odpověděla: „To jsem (3)_______, babičko, 

vaše Karkulka.“ „Pojď dál, děvenko, je otevřeno. Karkulka vešla dovnitř, a když spatřila 

vlka, podivila se: „Babičko, máte takový divný hlas.“ „I nediv se, děvče, napila jsem se 

(2)________ vody a teď trochu stůňu.“ Karkulka tedy vyřídila pozdrav (7)____ maminky, 

postavila na stůl košík (8) ____ šla dát babičce pusu. Ale jak ji uviděla zblízka, vylekala se: 

„Babičko, vy máte velké uši!“ „To abych tě lépe (5)_________.“ „A babičko, vy máte 

velké (1)_______!“ „To abych tě lépe viděla.“ „Ale babičko, vy máte velké zuby!“ 

podivila se Karkulka naposled. „To abych tě lépe mohl sníst!“ zařval vlk, vyskočil z 

postele a Karkulku spolkl! Jenže ta dvě veliká sousta (3)____ velmi tížila. Svalil se (6) 

__________ do postele a tvrdě usnul.  

 

2. Uvedená slova použij ve dvou větách tak, aby byla jiným slovním druhem. 

Nezapomeň určit jeho druh (1 – 10). 

 a/domů 
____________________________________________________________________ 
     
____________________________________________________________________ 
 b/má 
______________________________________________________________________ 
            
_____________________________________________________________________ 
 c/kolem 
_____________________________________________________________________ 
     
________________________________________________________________________  
 
3. Uvedená slova z textu nahraď synonymy: 
 
zarazit se –  

děvenka –  

spatřit –  

stonat - 



4.  Vysvětli významy těchto rčení: 

Mít za ušima.   Vařit z vody.   Chodit kolem horké kaše. 

Mít velké oči.   Spal jako by ho do vody hodil. Vzít si příliš velké sousto. 

 

5.  Poskládej slovní druhy podle toho, jak jdou za sebou a podle klíče získej tajenku. 
(Číslovka v závorce určuje pořadí písmena, které patří do tajenky.) 

 

JEDEN – POD - TÉMĚŘ - SÁM - ALE - PÍCH - TIŠE - PRAVDA - OTÁLET - ŠŤASTNÝ 

 

1 ________________________ (3) 

2 ________________________ (2) 

3 ________________________ (1) 

4 ________________________ (2) 

5 ________________________ (2) 

6 ________________________ (2) 

7 ________________________ (3) 

8 ________________________ (1) 

9 ________________________ (5) 

10 _______________________ (2) 

 

Tajenka: ___________________________________ 

 

6. Vymysli krátký příběh/pohádku/ bajku. Užij následující slova. Nezapomeň na název. 

hlas, ale, třikrát, nás, spolknout, dveře, zavřeno 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Řešení 

1. Některá slova se mohou lišit dle tvořivosti dítěte. 

Karkulka se zatím (7) po (1)louce honila za motýly, sbírala maliny, až konečně došla k 

chaloupce. Zaklepala na dveře a zevnitř se ozval chraptivý hlas: „Kdopak to (5)klepe? 

Karkulka se zarazila, ale pak odpověděla: „To jsem (3) já, babičko, vaše Karkulka.“ „Pojď 

dál, děvenko, je otevřeno. Karkulka vešla dovnitř, a když spatřila vlka, podivila se: 

„Babičko, máte takový divný hlas.“ „I nediv se, děvče, napila jsem se (2)studené vody a 

teď trochu stůňu.“ Karkulka tedy vyřídila pozdrav (7) od maminky, postavila na stůl košík 

(8) a šla dát babičce pusu. Ale jak ji uviděla zblízka, vylekala se: „Babičko, vy máte velké 

uši!“ „To abych tě lépe (5)slyšela.“ „A babičko, vy máte velké (1)oči!“ „To abych tě lépe 

viděla.“ „Ale babičko, vy máte velké zuby!“ podivila se Karkulka naposled. „To abych tě 

lépe mohl sníst!“ zařval vlk, vyskočil z postele a Karkulku spolkl! Jenže ta dvě veliká 

sousta (3)ho velmi tížila. Svalil se (6) neobratně/líně/rychle do postele a tvrdě usnul.  

2.  

 a/domů – podstatné jméno – V naší ulici je plno nových domů. 
       příslovce – Rozhodl se jít už domů. 
 b/má  - zájmeno – Má sestra je o rok mladší než já. 
   sloveso – Každý má rád něco jiného. 
 c/kolem  - podstatné jméno – S novým kolem se jede mnohem lépe. 
        příslovce – Zastav se u nás, až půjdeš kolem. 
       předložka – Kolem naší zahrady postavili dřevěné ploty.  
3.  
zarazit se – zastavila, přestala 
děvenka – dívka, slečna, holka 
spatřit – uvidět, rozpoznat 
stonat – churavět, být nemocný 
 

5.  

1 PRAVDA 
2 ŠŤASTNÝ 
3 SÁM 
4 JEDEN 
5 OTÁLET 
6 TIŠE 
7 POD 
8 ALE 
9 TÉMĚŘ 
10 PÍCH 
     Tajenka: AŤ SE TI DAŘÍ 


