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Anotace: Prezentace se věnuje opakování ohebných slovních druhů – slovo může být 
více slovními druhy, podst. jm. konkrétní a abstraktní, vytváření slov z hlásek, podst. 
jména pomnožná, hromadná a látková. 
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- Vyjmenuj všechny slovní druhy a 
charakterizuj je. 

- Uveď ke každému slovnímu druhu 
příklad slova. 
- Uveď 3 příklady, kdy slovo můžeme 

zařadit k více slovním druhům. 

Opakování  ohebných 
slovních druhů 



 
Vysvětli slova konkrétní a abstraktní      

( uveď příklad ) 
 

Někdy podle souvislosti může mít jedno 
a to samé podstatné jméno význam 
podst. jm. konkrétního, jindy 
abstraktního – uveď příklad 

Podstatná jména 



 

Dokážeš vytvořit 12 slov z písmen slova: 
- ČTVRTHODINKA – 
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 _______________          _______________          _______________ 

 

 



 
KONKRÉTNÍ ABSTRAKTNÍ 

Slova, která ti vznikla z hlásek slova 
ČTVRTHODINKA, rozděl na: 



 
Uveď příklad podstatného jména 

pomnožného ve větě. 
 
Uveď příklad podstatného jména 

hromadného ve větě. 
 

Čím se od sebe liší podstatná 
jména pomnožná a hromadná? 



 
Podstatná jména látková jsou 

ve tvaru jednotného čísla. 
Zůstává jejich význam 

nezměněn, jestliže je využijeme 
ve tvaru množného čísla?              

( Uveď na příkladech. ) 



 

Příklad řešení doplňovačky 



 



 
• Průvodce českým jazykem aneb co byste měli znát ze základní školy. Mgr. 

Věra Dobešová, Mgr. Vladimíra Fialová. Didaktis 2005, vydání první 

• Český jazyk v kostce pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 
Jana Eislerová. Fragment 2006, první vydání 

• Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých 
gymnázií. V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser, E. Hošnová. SPN – pedagogické 
nakladatelství, a.s., Praha 2004 

• Český jazyk. Jiří Melichar a Vlastimil Styblík. SPN, n.p., 1967 

• Český jazyk pro základní školy. E. Hošnová, I. Bozděchová, P. Mareš, V. 
Styblík, I. Svobodová. SPN, as, Praha 2006 

• Hrátky s češtinou, Roman Pavelka, Lenka Borecká, MC nakladatelství, 2000, 
Moldavská 11, Brno 
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