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Definícia slovných druhov
Pomenovanie slovných 

druhov
Podstatné mená 
� Funkcia podstatných 

mien
� Všeobecné podstatné 

mená
� Vlastné podstatné mená

� Vlastné mená osôb
� Vlastné mená zvierat
� Vlastné mená 

geografických názvov
Vyskúšaj sa



Slová majú rôzne úlohy.
Podľa toho, čo pomenúvajú alebo 
označujú, ich zaraďujeme do 
slovných druhov.

Slovných druhov rozlišujeme desať.

Sú to:



Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá

Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia



pomenúvajú:

Podstatné 
mená

VECIOSOBY ZVIERATÁ
sestrička

dieťa 
lekár

krtko
myška
drozd

guma
taška
jablko

Klikaj na 
zaoblené
obdĺžniky



poštár
ujo

Aneta
dievča

ježibaba
striga



kôň
myš delfín

kabelka
zmrzlina

TESTER



�označujú kohokoľvek 
alebo čokoľvek zo skupiny 

osôb, zvierat alebo vecí.

kamarátka Vika

ježko Dežko  

kniha Danka a Janka



�označujú vlastným menom 
niekoho alebo niečo zo 

skupiny osôb, zvierat alebo 
vecí.

kamarátka Vika

kuriatko Kalimero

kniha Danka a Janka

�označujú vlastným menom 
niekoho alebo niečo zo 

skupiny osôb, zvierat alebo 
vecí.





lekárka __liška  __avorskáJE

spisovateľ a herec  __úlius  __atinskýJ S

TESTER



Klikni na obrázok





Tvoja úloha:

Vo svojej príručnej mape vyhľadaj a napíš po dva 
názvy miest alebo obcí, ktorých názov je :

�jednoslovný 

_________________________________________

�dvojslovný 

_________________________________________

�trojslovný 

_________________________________________

_________________________________________



Tvoja úloha:

Vo svojej príručnej mape vyhľadaj a napíš po dva 

názvy pohorí, ktorých názov je :

�jednoslovný 

_________________________________________

�dvojslovný 

_________________________________________

_________________________________________



Tvoja úloha:

Vo svojej príručnej  mape vyhľadaj a napíš po dva 

názvy riek, ktorých názov je :

�jednoslovný 

_________________________________________

�dvojslovný 

_________________________________________

_________________________________________



Triedenie podstatných mien

Vlastné podstatné mená

Vlastné mená pohorí

Vlastné mená miest

Vlastné mená riek a potokov
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