


PREDLOŽKY  

Nakresli panáčika k sudu – vyjadri priestorový vzťah 4-krát inak: 

                                                                                                        Do rámčeka napíš slovné spojenia: (napr. v sude) 

 

 

 

 

 

 

Vo vetách zakrúžkuj predložky a do rámčeka napíš, s akým pádom sa viaže:  

Skočil cez veľkú jamu.                                                                      Hovoril o nich.  

Išla do obchodu bez tašky.                                                              K sestre chodím rád.  

Na prechádzku pôjdeme so psom.                                                

                                                                                                             Ktorý pád nám ostal?              Prečo?  

Pospájaj šípkami predložky s podstatným menom:  

do         ku          za           pri             pred                                      škola       školou       škole      školu    škole    školy  

 

Všimni si:  

Idem okolo.     /     Idem okolo domu.  

so sestrou     /     zo života  

bez citov    /     bezcitné           

 

Doplň poučku:  

Predložky sú  ne__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ a ne__ __ __ __ __ __ slovný druh. Nemajú vlastný význam 

a stoja pred slovom, ku ktorému patria. Viažu sa jednotlivými p__ __ __ __ .   

 

 

 

 



SPOJKY 

Prečítaj si text 

Mesiac bol rúči mládenec, no pochytila ho márnivosť a chcel vyzerať lepšie a krajšie. Požiadal matku, 
aby mu ušila šaty, v ktorých by sa mohol prechádzať po oblohe. Na jeho prekvapenie matka smutne 
pokrútila hlavou. „Žiadaš odo mňa, čo ti nemôžem nikdy splniť," riekla. „Prečo nie?" fňukal sklamaný 
mesiac. V tej chvíli mu na šatách záležalo väčšmi ako na čomkoľvek na svete. „Porozmýšľaj trochu a 
uvidíš, že ti nikdy nemôžem ušiť šaty, čo by ti boli dobré," poradila mu matka. Ale Mesiac nástojil a stále 
sa pýtal, prečo to nie je možné. „Pretože si vždy iný," odvetila matka. „Niekedy si taký tenký, že poľahky 
prekĺzneš popod zatvorené dvere. A inokedy si zasa taký plný a okrúhly, že si ťa ľudia mýlia s 
bochníkom syra. A medzičasom si ani tučný, ani tenký, ale každý deň iný."                              (zdroj: internet) 

Skús doplniť ponaučenie:   Ťažko je vyhovieť tomu, kto chce ......................................................................  . 

Akú vlastnosť mal Mesiac?   

Napíš vety, v ktorých rozlíšiš slová: mesiac a Mesiac: 

 

 

 

Zakrúžkuj v úvodnom texte spojky.  

Doplň poučku:  

Spojky sú  ne__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ a ne__ __ __ __ __ __ slovný druh. Pomocou nich sa spájajú 

slová alebo vety. Pred spojkami zväčša píšeme č__ __ __ __ __ .  

 

Podčiarkni v úvodnom texte vety a slovné spojenia a dokáž tak funkciu spojok.  

Doplň vhodnú spojku:  

Utekal, .................. nestihol autobus. Mama ..................  otec chodia do práce.  Môžem ísť von, ................. . si 
napíšem domáce úlohy. Na oslavu som pozval Miša, .................. je môj dobrý kamarát. Do finále postúpili 
piataci .................. štvrtáci. Máš radšej jahodovú .................. čokoládovú zmrzlinu? Jeho odpoveď nemala 
hlavu .................. pätu. Povedal, .................. príde. Prišiel, .................. nás chcel vidieť. Je zima .................. prší.  

(i, pretože, aj, či, že, no, lebo, keď, ani, a) 

 


