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SLOVNÍ 

DRUHY 

 NEOHEBNÉ 



 

 

Citoslovce 

Částice 

Spojky 

Předložky 

Příslovce 

NEOHEBNÉ 



                        PŘÍSLOVCE 

      vyjadřují místo, čas a způsob 

      odpovídají na otázky:  

              nahoře, vlevo, doma, vzadu, tady 

                ven, domů, zpátky, dopředu, tam 

                dnes, vloni, večer, odpoledne, pozdě 

                vesele, potichu, rychle, pečlivě, dobře 

 

                   

KDE ? 

KAM ? 

KDY ? 

JAK ? 



           můžeme jimi také 

        (místo spojek) 

         Půjdu tam, kde 

                         kam 

       Řeknu ti, kdy 

                      jak 

                   

 

 

    jsem byl včera. 

 

     půjdeš ty. 

 

 s tím začneme. 

 

to máš udělat. 
 

 

 

                        PŘÍSLOVCE 
spojovat věty 



                        PŘEDLOŽKY 

          leží před jmény a číslovkami 

                                 sešit 

                                 školním sešitu 

                                 svého sešitu 

                                 tří sešitů 

podstatnými j.  

přídavnými j. 

zájmeny 

číslovkami 

na 

ve 

ze 

do 



         K obrázku vymysli co nejvíce předložek 

               ve spojení s podstatnými jmény. 

ve 

o 
za 

pod 

nad 

před v 

do 

k 

z 
ze 

od 

na 

s 

vedle 
mezi 

bez 



      spojují   slova      a     věty 

      před spojkami                             

                  nepíšeme čárku 

      před ostatními spojkami např. 

 

                   píšeme čárku         

     

 

                             SPOJKY 

a nebo i ani 

,ale ,aby ,že ,protože ,když ,než 



       uvozují věty 

          je pěkné počasí. 

             by byly zase prázdniny. 

                 je tady zima. 

                 tak už byly Vánoce. 

                             ČÁSTICE 

Ať 

Kdyby 

Nechť 

Kéž 



      vyjadřují city, nálady a výzvy 

       

 

       

      označují hlasy a zvuky 

 

                       CITOSLOVCE 

au 

ach 
ouvej 

jú 

jupí 

hurá 
mňam 

kop 

bum bác vrr haf 

hop 

cink 

crrr 

bim túdú 
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