


NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY 
 

Vysvetli, čo znamená, že niektoré slová sú neohybné. 

Napíš vetu, v ktorej použiješ čo najviac neohybných slov:  

 
 
 
Urč slovný druh neohybných slov, ktoré si vo vete použil.   

Pozorne si pozri nasledovné slová, zaraď ich do tabuliek a nezabudni tabuľky 

pomenovať:  

nad, samozrejme, včera, ale, nuž, áno, s, aj, hneď, po anglicky, určite, bez, i, alebo 

 

 
 
 
                                                 
 
 
 

Farebne rozlíš neohybné slovné druhy:  

Okolo nášho domu sa potulovali cudzie mačky. Bolo ich päť. Nuž nelenil som a začal som 

ich vyháňať z dvora. Dokonca sa mi to takmer podarilo. Bežal som za nimi do záhrady. 

Ušli mi. Zajtra ich isto pochytám. Sestra a mama mi pomôžu, lebo ich tiež hnevajú. S nami 

sa zahrávať nebudú! Večer nám už určite nebudú mňaukať pod oknom. Vrátime ich späť 

domov. Len aby sa nám to podarilo.                                                                           (zdroj: internet) 

Ktorý neohybný slovný druh chýbal v cvičeniach?   

Stručne povedz, aká je funkcia jednotlivých neohybných slovných druhov.  



 

Nájdi vo vetách príslovku, podčiarkni ju a následne urč jej druh:  

Pricestuje nadarmo. ____________________________               Pricestuje zrána.              ____________________________ 

Dieťa spalo pokojne. ____________________________              Kedy pôjdeme domov?   ____________________________ 

Máš čas dozajtra.       ____________________________               Oklamala ťa náročky.      ____________________________ 

Brat išiel rýchlo.         ____________________________               Po chvíli zabočil vľavo.   ____________________________ 

Urč pád daných slov:    

po chvíli                                   z ceny                                pod domom                              rodičom  

na horách                               motýľa                               nad bránou                               u nás  

Podľa potreby doplň vhodnú spojku:  

Vzduch voňal ________ čerstvý chlieb.                           Bežal po ulici ________  niečo vykrikoval.   

Dával pozor, ________  nestúpil do kaluže.                   Vždy sa poteší, ________  príde stará mama.  

Nevedel, ________  už bude doma.                                  Bývam v dome, ________ je veľmi vysoký.  

Častice zakrúžkuj, citoslovcia podčiarkni: 

Nie, neprídem. Fíííha, to je pekné auto.  Rozhodne chcem dostať jednotku. Bum, spadol 

tanier na zem a rozbil sa. Čľup, skočil do vody. Vraj má dnes pršať. Dnes to, žiaľ, nevyjde.  

Napíš 5 viet a skús v každej vete použiť každý neohybný slovný druh:  
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