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Slovní druhy -procvičování a opakování učiva 

 



SLOVNÍ DRUHY – OPAKOVÁNÍ - zadání 

 
  1. Doplň text – místo číslic doplň uvedený slovní druh 

 

5 nový školní 1. Prázdniny byly 2, ale uběhly jako 1. Už jsme zase pohromadě. Letos už jsme 

v  4 třídě. Do školy jsme se 5. Nejvíce na kamarády 8 na to, až si budeme sdělovat 2 zážitky. 

Pavel s Jirkou budou 6 vypravovat o rybách. Jsou to nadšení 1 a jejich zážitky 7 rybaření 

napjatě poslouchají i ti největší neposedové ze třídy. Alena určitě 5 fotografie z dovolené 7 

moře. Několik spolužáků jezdí každoročně na 2 tábor do Českého ráje. Jejich historky jsou 

nezapomenutelné. A co my, kteří trávíme prázdniny 6? I 3 se máme čím pochlubit, 8 hřiště, 

koupaliště a občasné výlety po okolí 3 umožňují prožít stejně krásné léto. 9 by prázdniny 

trvaly 6! 

 

2. Který slovní druh není v textu zastoupen? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      3. Napiš větu, v níž tento slovní druh uvedeš. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      4. Napiš číslicí /arabskou i římskou/ sedmá třída 

 

                ----------------------------------- 

 

      5. Urči mluvnické významy u slov: 

 o rybách – 

 po okolí –  

 spolužáků –  

 poslouchají – 

 

      6. Následující slova zařaď ke vzorům 

 ve třídě  

 kamarády  

 zážitky 

 rybaření  

 ráj  

 léto  

 nový  

 školní  

 

7. Vypiš z textu přirovnání 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

        



8. Doplň přirovnání 

 Je zdravý jako  

 Má oči jako  

 Je mokrý jako  

 Je vysoký jako. 

 Má vlasy černé jako  

 Je hubený jako  

 Křičí jako na 

 

9. Vypiš z textu cizí podstatná jména 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. Vedle vět oznamovacích se v textu objevují ještě jiné druhy vět. Víš které? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. U slovesa uběhnout změň předponu a napiš alespoň pět sloves. Uveď, co změna 

předpony způsobila. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVNÍ DRUHY – OPAKOVÁNÍ   - řešení 
 

1. Doplň text – místo číslic doplň uvedený slovní druh 

 

Začal nový školní rok. Prázdniny byly krásné, ale uběhly jako voda. Už jsme zase pohromadě. 

Letos už jsme v sedmé třídě. Do školy jsme se těšili. Nejvíce na kamarády a na to, až si 

budeme sdělovat prázdninové zážitky. Pavel s Jirkou budou určitě vypravovat o rybách. Jsou 

to nadšení rybáři a jejich zážitky z rybaření napjatě poslouchají i ti největší neposedové ze 

třídy. Alena určitě přinese fotografie z dovolené u moře. Několik spolužáků jezdí každoročně 

na letní tábor do Českého ráje. Jejich historky jsou nezapomenutelné. A co my, kteří trávíme 

prázdniny doma? I my se máme čím pochlubit, neboť hřiště, koupaliště a občasné výlety po 

okolí nám umožňují prožít stejně krásné léto. Kéž by prázdniny trvaly déle! 

 

2. Který slovní druh není v textu zastoupen? 

 

                 citoslovce 

 

3. Napiš větu, v níž tento slovní druh uvedeš. 

 

         Au, to bolí! „Vrr, haf, haf,“ ozvalo se za mnou. 

 

4. Napiš číslicí /arabskou i římskou/ sedmá třída 

 

         7. třída,VII.třída 

 

5. Urči mluvnické významy u slov: 

 o rybách – p. 6., č. mn., rod ženský 

 po okolí – p. 6., č. jedn., rod střední 

 spolužáků – p. 2., č. mn., rod muž. život. 

 poslouchají – os. 3., č. množ., čas přít., zp. oznam. 

 

6. Následující slova zařaď ke vzorům 

ve třídě – žena 

kamarády – pán 

zážitky – hrad 

rybaření – stavení 

ráj – stroj 

léto – město 

nový – mladý 

školní – jarní 

 

7. Vypiš z textu přirovnání 

 

          jako voda 

 

 

8. Doplň přirovnání 

 Je zdravý jako rybička 



 Má oči jako pomněnky. 

 Je mokrý jako myš. 

 Je vysoký jako topol. 

 Má vlasy černé jako havran, jako uhel. 

 Je hubený jako koza. 

 Křičí jako na lesy, jakoby ho na nože bral 

 

9. Vypiš z textu cizí podstatná jména 

 

         fotografie 

         historky 

 

10. Vedle vět oznamovacích se v textu objevují ještě jiné druhy vět. Víš které? 

          

        věta tázací a přací 

 

11. U slovesa uběhnout změň předponu a napiš alespoň pět sloves. Uveď, co změna 

předpony způsobila. 

 

          doběhnout 

          rozběhnout 

          vyběhnout 

          sběhnout 

          zběhnout 

          proběhnout 

          zaběhnout 

          podběhnout 

          nadběhnout 

          vběhnout 

 

Došlo ke změně významu slova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


