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SLOVNÍ DRUHY I.

1. PÁD 
(NOMINATIV)
Kdo? Co?

2. PÁD
(GENITIV)
Koho? Čeho?

3. PÁD
(DATIV)
Komu? Čemu?

4. PÁD
(AKUZATIV)
Koho? Co?

5. PÁD
(VOKATIV)
Oslovení, volání

6. PÁD
(LOKÁL)
(O) Kom? (O) Čem?

7. PÁD
(INSTRUMENTÁL)
Kým? Čím?

Slova ohebná                       skloňují se:  1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky 
časují se:  5. Slovesa

Slovní druhy

Slova neohebná:  6. Příslovce, 7. Předložky, 8. Spojky, 9. Částice, 10. Citoslovce

Jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.
Konkrétní – obecná (dům) a vlastní (Kateřina)
Abstraktní – názvy vlastností, činností a dějů:
smutek, myšlení, růst
Hromadná: lidstvo
Pomnožná: dveře
Látková:  voda, med

Gramatické kategorie: 
Rod: mužský, ženský, střední
Číslo:  jednotné (singulár), množné (plurál)
Pád: viz vpravo
Vzor: 
Mužský životný:  pán, muž, předseda, soudce
Mužský neživotný: hrad (les), stroj
Ženský: žena, růže, píseň, kost
Střední: město, moře, kuře, stavení

Vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.  S daným 
podstatným jménem se shodují v pádě, čísle a rodě.
Druhy přídavných jmen:
Tvrdá – vzory: mladý, mladá, mladé
Měkká – vzory: jarní, jarní, jarní

Přivlastňovací – vzory: otcův, otcova, otcovo, matčin, 
matčina, matčino
Stupňování
Pravidelné: nový – novější – nejnovější
Nepravidelné: dobrý –lepší – nejlepší

Přídavná jména 

Zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.
Druhy: Osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; 
zvratné se)
Přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné svůj)
Ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám)
Tázací (kdo, co, jaký, který, čí)
Vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)

Neurčitá (někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, 
leckterý, ledakdo, kdokoli, cokoli, kdosi, cosi, každý, všechen, ...)
Záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný, ...)
Podle  rodu: Bezrodá (stejné tvary pro všechny rody: já, ty, 
my, vy, zvratné se, kdo, co) / Rodová (on, ona, ono) 
Adjektivní skloňování – podle vzoru příd. jmen mladý, jarní
Zájmenné skloňování – ten – tvrdý vzor, náš – měkký vzor

Zájmena 

Jsou slova číselného 
významu, která označují 
počet, pořadí, druh, 
násobnost, podíl.
Určité – označují určitý, přesný 
počet, lze je napsat  číslicí 
– jeden, dva, pět, sto, ...  
Neurčité – neoznačují přesný 
počet, nelze je vyjádřit číslicí 
– mnoho, několik, ...

Číslovky

Vyjadřují děj, tj. činnost, stav nebo změnu stavu.
Určujeme: Osobu: 1. osoba, 2. osoba, 3. osoba
Číslo:  jednotné (singulár), množné (plurál) 
Čas: Přítomný (kreslím) / Minulý (kreslil jsem) / 
Budoucí (budu kreslit)
Způsob: Oznamovací: kreslím / Rozkazovací: kresli! / 
Podmiňovací přítomný: kreslil bych / Podmiňovací 
minulý: byl bych kreslil, byl bych býval kreslil
Slovesný rod: Činný (aktivum): kreslím
Trpný (pasivum): byl jsem nakreslen malířem

Slovesný vid: Dokonavý (nakreslil jsem)
Nedokonavý (kreslím)
Třída podle zakončení tvarů 3. osoby jednot. čísla 
přítomného času: 
1. třída: -e  vzory tvrdé: nese, bere

vzory měkké: maže, peče, umře
2. třída: -ne vzory: tiskne, mine, začne
3. třída: -je vzory: kryje, kupuje
4. třída: -í vzory: prosí, trpí, sází
5. třída: -á vzor: dělá

Slovesa Nepravidelná slovesa: být, chtít, vědět, jíst

Podstatná jména 

Druhy Určité Neurčité Skloňování

Základní   
Kolik?

jeden, 
dvě stě

několik, 
mnoho samostatné

Řadové   
Kolikátý?

první, 
druhý

několikátý, 
poslední mladý, jarní

Druhové   
Kolikerý?

jedny, dvoje, 
dvojí několikerý mladý, jarní

Násobné 
Kolikrát? 
Kolikanásobný?

dvakrát, 
pětinásobný

několikrát
několikanásobný

krát - nesklonné
mladý

Větněčlenská platnost:   1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky, 5. Slovesa, 6. Příslovce
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