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                                              SLOVNÍ DRUHY  
                                                  NEOHEBNÉ  
          
1. Vyber správnou možnost a doplň: 
 
Neohebné slovní druhy se (dají – nedají) skloňovat a časovat.  
Mají  (jen 1 tvar – více tvarů). 
Mezi neohebné slovní druhy patří: ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
2. Najdi v textu všechna příslovce, doplň je ke správným otázkám.  

Doma je o vánocích stále veselo. Všichni se radují z krásných dárečků. Večer 
bývá v televizi hodně pěkných pohádek. Pokud je venku sychravo, ani se nám 
nechce jít ven. 
K_E  ? ___________________________________________________________ 

KA_  ? ___________________________________________________________ 

K_ _ ? ___________________________________________________________ 

J _ K ?____________________________________________________________ 

 
3. Vymysli souvětí, ve kterých tato příslovce nahrazují spojky: 

_________________________, kde ___________________________________. 

_________________________, kam __________________________________ . 

_________________________, kdy ___________________________________. 

_________________________, jak ___________________________________. 

 
 
4. Předložky se pomíchaly s jinými slovními druhy. Najdeš je? 
 
 
   do         dole        pod        když        na         podle       už          v         za         s 

  proto       ale        nad          z          se        kde       až         u      nahoře        od 

   ať         nikdo        a         nebo       ve        kéž       cink       ty        že      avšak 

 



5.  Doplň do následujících souvětí vhodné spojky.  
 
Karkulka šla za babičkou ___________ jí chtěla popřát k narozeninám. 

Budulínek slíb__l babičce _______ nikomu neotevře _____ sl__b nedodržel. 

Popelka ztratila střevíček _______ utíkala ze schodů domů. 

Růženka se p__chla o trn_______usnula na sto let. 

Jeskyňky pros__ly Smol__čka __________ je pustil dovnitř. 

__________ jelen uslyšel volání, přispěchal mu na pomoc. 

Vezmu si tě za muže ___________ m__ splníš tři přání. 

 
6.  Utvoř věty o zimě na dané částice:            

Ať ______________________________________________________________ 

Kéž _____________________________________________________________ 

Nechť ___________________________________________________________ 

Kdyby ___________________________________________________________ 

 
7.  Napiš do každého rámečku 4 citoslovce označující: 

 

zvuky                                                    hlasy 

 

 

city, nálady                                                pobídky,výzvy  

 

8.  Vyškrtej všechna ohebná slova. 

  hurá          ach          být          pod         prales         žlutá        moje          ať    

  nést        čtvery        hodně       u         protože         zbytečně        já         au 

  krk       do       bolest       břink       jů        aby        kdo        kam       mnoho 

       

Nezapomeň      
u některých 
na čárky! 

  

  



                                              SLOVNÍ DRUHY  
                                                  NEOHEBNÉ  
          
1. Vyber správnou možnost a doplň: 
 
Neohebné slovní druhy se  nedají  skloňovat a časovat.  
Mají  jen 1 tvar. 
Mezi neohebné slovní druhy patří:  

příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce 

 

2. Najdi v textu všechna příslovce, doplň je ke správným otázkám.  

Doma je o vánocích stále veselo. Všichni se radují z krásných dárečků. Večer 
bývá v televizi hodně pěkných pohádek. Pokud je venku sychravo, ani se nám 
nechce jít ven. 
KDE ?     doma,  venku 

KAM ?    ven 

KDY ?     večer 

JAK ?     stále, veselo, sychravo 

 
3. Vymysli souvětí, ve kterých tato příslovce nahrazují spojky: 

Pojedeme tam, kde jsme byli vloni. 

Řekni mi, kam pojedeš na jarní prázdniny. 

Nemohli si vzpomenout, kdy se viděli naposled. 

Viděla jsem datla, jak šplhá po stromě. 

 
 
4. Předložky se pomíchaly s jinými slovními druhy. Najdeš je? 
 
 
   do         dole        pod        když        na         podle       už          v         za         s 

  proto       ale        nad          z          se        kde        až       u      nahoře        od 

   ať         nikdo        a         nebo       ve        kéž       cink       ty        že      avšak 



 
5.  Doplň do následujících souvětí vhodné spojky.  
 
Karkulka šla za babičkou , protože  jí chtěla popřát k narozeninám. 

Budulínek slíbil babičce , že nikomu neotevře , ale slib nedodržel. 

Popelka ztratila střevíček , když utíkala ze schodů domů. 

Růženka se píchla o trn a usnula na sto let. 

Jeskyňky prosily Smolíčka , aby je pustil dovnitř. 

Když jelen uslyšel volání, přispěchal mu na pomoc. 

Vezmu si tě za muže , až  mi  splníš tři přání. 

 
6.  Utvoř věty o zimě na dané částice:            

Ať brzy nasněží. 

Kéž bych dostal nové lyže. 

Nechť už jsou Vánoce. 

Kdyby tak bylo hodně sněhu. 

 
7.  Napiš do každého rámečku 4 citoslovce označující: 

 

zvuky                                                    hlasy 

 

 

city, nálady                                                pobídky,výzvy  

 

8.  Vyškrtej všechna ohebná slova. 

  hurá          ach          být          pod         prales         žlutá        moje          ať    

  nést        čtvery        hodně       u         protože         zbytečně        já         au 

  krk       do       bolest       břink       jů        aby        kdo        kam       mnoho 

Nezapomeň      
u některých 
na čárky! 

   cink         bum 

   prásk       crr 

      bú       haf 

      kvak     mňau 

     ach        au 

       jé      hurá 

   hop     kšá 

    kop     hyjé 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713  

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 

 

 
 

 

Seznam použité literatury a pramenů:   

 

KONOPKOVÁ, L.; TENČLOVÁ, V. Český jazyk pro 3. ročník základní 

školy – 2. část. 3. vyd. Praha : Fortuna, 2001. ISBN 80–7168–

745-6. s. 33–46. 

STYBLÍK, V. a kol. Český jazyk pro 4. ročník základní školy. 

2. vyd. Praha : SPN, 2004. ISBN 80-7235-262-8. s. 43.  

ČECHURA, R. Český jazyk pro 4. ročník. 2. vyd. Všeň : Alter, 

1999. ISBN 80-7245-004-2. s. 158.  

 

 

 

Použité zdroje: 

 

Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů 

Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/

