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SLOVNÍ 

DRUHY 

   OHEBNÉ 



 

 

Slovesa 

Číslovky 

Zájmena 

Přídavná j. 

Podstatná j. 

OHEBNÉ 



zvířata osoby 

PODSTATNÁ JMÉNA 

      názvy osob, zvířat, věcí,  

                 vlastností a dějů 

 

                             

                   

                                                  

děje 

dědeček, malíř, žák, skřítek, pán, syn 

matka, dcera, ježibaba, prodavačka, 

dítě, mimino 
 

lev, krokodýl, plaz, živočich, orel, roháč  

samice, žirafa, vlaštovka, zmije, vážka 

mládě, štěně, housátko, medvídě, prase  
 

věci 

stůl, talíř, župan, příbor, vařič, šampon, 

žárovka, lavice, křída, houba, aktovka, 

pouzdro, pero, mýdlo, auto, pravítko 
 

vlastnosti 

moudrost, upřímnost, laskavost, radost 

pýcha, štědrost, lakota, štěstí, smutek 
 

    skok, běh, plavba, kresba, jásot,  

psaní, čtení, malování, vaření, pršení 



                PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

      vyjadřují vlastnosti podstatných jmen 

      odpovídají na otázky:  

                 

 

                   

JAKÝ (-Á,-É) ? 

KTERÝ (-Á,-É) ? 

ČÍ ? 



              PŘÍDAVNÁ JMÉNA 
                     

      

   zelený           otevřená           šedé 

 jehličnatý        vysypaná         smutné 

  vysoký            červená          hladové 

neopadavý       dámská         vystrašené 

                 

JAKÝ? JAKÁ? JAKÉ? 



              PŘÍDAVNÁ JMÉNA 
                     

      

 

  cestovní            zimní              dětské 

    velký             pletená              jízdní 

 

 dědečkův       maminčina     kamarádovo 

   Petrův            Eliščina           bratrovo 

                 

KTERÝ? KTERÁ? KTERÉ? 

ČÍ? 



                       ZÁJMENA 

      zastupují podstatná jména  

      nebo na ně ukazují 

                 

     dívka                  štěně                   žáci 

 

                                                              

                                                               

oni ona ono 

ti ta tamti 

těmto 

nich 

těm té 

ji 

tato 

této 

tamto toto 

to tomuto 

jim ní němu ho 



                       ČÍSLOVKY 

      vyjadřují počet nebo pořadí 

      odpovídají na otázky:  

                 tři, dvacet, sto, tisíc 

neurčité  -  několik, mnoho, málo      

                      první, třetí, stý, tisící  

neurčité  -      několikátý               

 

KOLIK ? 

KOLIKÁTÝ ? 



                       ČÍSLOVKY 

       odpovídají také na otázky:  

                       jedny, dvoje, čtvery, patery 

 neurčité  -      několikery 

                       jednou, třikrát, desetkrát 

 neurčité  -      několikrát, mnohokrát 

                 

 

KOLIKRÁT ? 

KOLIKERY ? 



                       SLOVESA 

      vyjadřují děj 

      označují co osoby, zvířata a věci dělají 

      nebo co se děje  

           Kuchařka smaží lívance. 

             Alík vrtí ocasem a štěká. 

                       Míč padá do koše. 

                        Venku dnes prší.      
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