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                                              SLOVNÍ DRUHY  
                                                    OHEBNÉ  
          
1. Vyber správnou možnost a doplň: 
 
Ohebné slovní druhy se (dají – nedají) skloňovat a časovat.  
Mají  (jen 1 tvar – více tvarů). 
Mezi ohebné slovní druhy patří: ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
2. Doplň slova do rámečků a napiš ke každému 3 podstatná jména. 
Podstatná jména jsou názvy  SOBO, ŘÍVZAT, VÍCĚ, TÍSNOVLAST, JĚDŮ. 
 
                          _____________________________________________________ 

 
                          _____________________________________________________ 

 
                          _____________________________________________________ 

 
                              ___________________________________________________ 

 
                          _____________________________________________________ 

 

3. Doplň chybějící slova.  Najdi a vyznač všechna přídavná jména. 
 
Přídavná jména vyjadřují _________________ podstatných jmen. 

Odpovídají na otázky ________?  __________ ?  _________ ? 

 
 
zeleně         barevný         babiččina       pěkně      Pavlův        školní          doma 

špinavá         vysoký          horko        plastové       venku        motorová      cukroví 

ptačí        včera       zítřejší        málo       umývání        moje       Honzova      syrové 

 
 



4. Doplň.  Napiš různé tvary zájmen.     

Zájmena ________________podstatná jména nebo na ně _________________. 

  TY       __________________________________________________________ 

  ON       __________________________________________________________ 

  MY       __________________________________________________________ 

 
5. Převeď podle doplněných otázek číslice na číslovky. 

K_ _ _K ?   

8 _____________ 26 ___________________ 10 000 ______________________ 

K_ _ _ _ _ _Ý ?  

9 ______________ 58 _____________________ 100 _____________________ 

K_ _ _ _ _RY ? 

2 ________________  5 _________________ 10 _________________________ 

K_ _ _ _ _ ÁT ? 

7 ________________   30 _________________ 1 000 _____________________ 
 
6. Doplň slova a chybějící písmena.  

Slovesa vyjadřují _________.  
Označují co osoby, zvířata a věci _______________ nebo co se __________. 

Slovesa se nám schovala v příslovích, vypiš je. 

Le__ má krátké nohy, daleko neuteče. _________________________________ 

Dvakrát měř, jednou ře__.  __________________________________________ 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa oz__vá. ________________________________ 

Je zb__tečné pl__tvat slovy. _________________________________________ 

Kůň má čtyři nohy a přece někdy klop__tne. ____________________________ 

P__cha a hloupost rostou na jednom stromě. ___________________________ 

Hne__ jsem věděl, kolik odb__lo. _____________________________________ 

 
7. Vyškrtej v příslovích všechna neohebná slova. 



                                              SLOVNÍ DRUHY  
                                                    OHEBNÉ  
          
1. Vyber správnou možnost a doplň: 
 
Ohebné slovní druhy se  dají  skloňovat a časovat.  
Mají  více tvarů. 
Mezi ohebné slovní druhy patří:  

podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa 

 

2. Doplň slova do rámečků a napiš ke každému 3 podstatná jména. 
Podstatná jména jsou názvy  SOBO, ŘÍVZAT, VÍCĚ, TÍSNOVLAST, JĚDŮ. 
 
  OSOB                Pavel, lékařka, žáci         

 
  ZVÍŘAT             zmije, moucha, klokan           

 
  VĚCÍ                  okno, lavice, květináč         

 
  VLASTNOSTÍ             pýcha, štědrost, zlomyslnost   

 
  DĚJŮ                          zpívání, kreslení, pečení 

 

3. Doplň chybějící slova.  Najdi a vyznač všechna přídavná jména. 
 
Přídavná jména vyjadřují  vlastnosti  podstatných jmen. 

Odpovídají na otázky  JAKÝ ?  KTERÝ ?  ČÍ ? 

 
 
zeleně         barevný         babiččina       pěkně      Pavlův        školní          doma 

špinavá         vysoký          horko       plastové       venku        motorová      cukroví 

ptačí        včera       zítřejší        málo       umývání      moje      Honzova      syrové 

 



4. Doplň.  Napiš různé tvary zájmen.     

Zájmena  zastupují  podstatná jména nebo na ně ukazují . 

  TY         tebe, tobě, ti, tebou 

  ON       něho, němu, ním, něm 

  MY       nás, nám, námi 

 
5. Převeď podle doplněných otázek číslice na číslovky. 

KOLIK ?   

8   osm    26   dvacet šest     10 000   deset tisíc 

KOLIKÁTÝ ?  

9   devátý   58   padesátý osmý    100   stý 

KOLIKERY ? 

2   dvoje    5   patery     10  desatery 

KOLIKRÁT ? 

7   sedmkrát    30   třicetkrát   1 000   tisíckrát 
 
6. Doplň slova a chybějící písmena. 

Slovesa vyjadřují  děj .  
Označují co osoby, zvířata a věci dělají  nebo co se děje . 

Slovesa se nám schovala v příslovích, vypiš je. 

Lež má krátké nohy, daleko neuteče.     má, neuteče 

Dvakrát měř, jednou řež.        měř, řež 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.    volá, ozývá 

Je zbytečné plýtvat slovy.     je, plýtvat 

Kůň má čtyři nohy a přece někdy klopýtne.    má, klopýtne 

Pýcha a hloupost rostou na jednom stromě.   rostou 

Hned jsem věděl, kolik odbilo.      věděl jsem, odbilo 

 
7. Vyškrtej v příslovích všechna neohebná slova. 
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