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Žák učivu rozumí, pracuje podle pravidel. 
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Opakování  - slovní druhy (3. ročník)                             

V trávě na zahradě se narodila kapka. Narodila se z rosy a právě na červené 

jahodě. Když se jahoda ráno probudila, kapka už na ní seděla. Jahoda jí řekla 

dobrý den a byla ráda, protože sluníčko brzy začalo připalovat a kapka tak 

pěkně chladila! Kapka odpověděla dobrý den a byla taky ráda, že se narodila 

právě na jahodě, protože jahoda krásně voněla. Víte přece, jak krásně voní 

jahody! Byly rády obě a hned se také spřátelily. Vůbec nic jim nechybělo. 

(Malinský, Zbyněk: Pohádky ze Sluneční ulice, Amulet, 2000, s. 59) 

 

1. V první a třetí větě urči slovní druhy (nadepiš číslicemi). 

2. Vypiš z článku ke slovním druhům alespoň po jednom příkladu. Ke 

kterému slovnímu druhu v článku žádný příklad nenajdeme? 

________________    a _____________________ 

 

Podstatná jména: ________________________________________________ 

Přídavná jména: _________________________________________________ 

Zájmena: _______________________________________________________ 

Číslovky: _______________________________________________________ 

Slovesa: ________________________________________________________ 

Příslovce: _______________________________________________________ 

Předložky :______________________________________________________ 

Spojky: _________________________________________________________ 

Částice: _________________________________________________________ 

Citoslovce: ______________________________________________________                                          



3. Urči podle popisu, o jaký slovní druh se jedná: 

a) Vyjadřuje, co kdo dělá _____________________________________ 

b) Vlastnosti jmen, ptáme se jaký, který, čí? ______________________ 

c) Spojují věty nebo slova _____________________________________ 

d) Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů _______________________ 

e) Zastupují jména nebo na ně ukazují ___________________________ 

f) Okolnosti děje, ptáme se kdy? jak? kde? odkud? kam? 

________________________ 

g) Vyjadřují množství, počet pořadí _____________________ 

 

4. Urči pádové otázky (druhý sloupec) a pád podstatných jmen (třetí 

sloupec): 

(v) trávě   

(se narodila) kapka   

(z) rosy   

(na) jahodě   

(s) jahodou   

 

5. Vyber z článku podstatná jména podle rodu: 

a) rod mužský: __________________ 

b) rod ženský: ___________________, _________________________, 

                 _________________,   ________________________ 

c) rod střední ___________________  

           V jakém čísle jsou tato podstatná jména?  



6. Urči ještě kategorie sloves: 

narodila se    

začalo    

bude vonět    

spřátelily se    

sedím    

 

 

 

 


