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TVAROSLOVÍ – NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY
Pracovní list pro žáky
Zadání úkolu: Využijte znalostí z prezentace TVAROSLOVÍ – NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY a vypracujte
úkoly.
Úkol 1: Najděte chyby a opravte je.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Na levo vidíme kostel a v pravo obchodní centrum.
Lesem se ozývalo samé hů a cukrů.
Dneska platíš ty, nebo jsem si peněženku zapomněl doma.
Na konec jsem byl rád, že jsem na ten večírek šel.
V tom se z křoví ozval výkřik.
Otec přišel pozdě, ale bratr ještě dýl.
Né že by mě to nějak moc překvapovalo.
Vlk sežral babičku aji Červenou Karkulku.
Dneska stopuju, bo peníze na vlak jsem tak trochu propil.

Úkol 2: Stupňujte příslovce podle zadání v závorkách.
Příště o tom pohovoříme (široce – 2. stupeň). Nevedlo se nám (zle - 3. stupeň). To se (snadno – 2.
stupeň) řekne, než udělá. Bratrovi se už daří (dobře – 2. stupeň). Stav se (pozdě – 3. stupeň) v sedm. Dneska to
šlo ještě (těžce – 2. stupeň) než minule. Dívám se na to (optimisticky – 3. stupeň), jak mohu. Když se uklidí,
bude tu (útulno – 2. stupeň).

Úkol 3: Jména v závorkách dejte do náležitých tvarů.
Přišli všichni mimo (Kateřina). Otevřeno máme každý den kromě (sobota). Díky (ten kamarád) jsme
výjimečně nepřišli pozdě. Jím všechnu zeleninu vyjma (paprika a česnek). Kvůli (má partnerka) jsem stále bez
peněz.

Úkol 4: Vyhledejte v textu částice.
Figurka na chladiči: To já řídím vůz. Já vedu.
Kopřiva: Že je ta zahrada spustlá? Ani bych neřekla.
Vůl: Tak si říkám, k čemu jsou vlastně na světě jeleni.
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Patník: Kdyby ti lidé aspoň tak neběhali!
Vrabec: Vite, to se musí hodně čimčarovat, aby se udělalo jaro.

(K. Čapek)

Úkol 5: Vyhledávejte v textu citoslovce a určete, co vyjadřují.
Kravinec: Plesk! Tak teď jsem plně rozvinul svou osobnost!
Sněhová lavina: Hurá! My hory jsme se daly na pochod!
Osel: Fuj! Taková vážná doba, a třešeň se nestydí kvést!
Balvan: Jaro? Hm, to přejde. Co já viděl jar a nebylo to k ničemu.
Kopřiva: Bože, tyhle brambory, to je plevel!
Myš: Hele, kočka chytila vrabce! To už se my myši nemáme čeho bát.
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