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NAUKA O VÝZNAMU SLOV 

5. Slova citově zabarvená – tabulku si nalep, nebo opiš do školního sešitu: 

Slova (citově zabarvená) 
lichotivá 

Slova neutrální Slova (citově zabarvená) 
hanlivá 

Slova zdrobnělá, mazlivá a 
domácká – např. sluníčko, 
kytička, autíčko, Kája 

Slova bez citového zabarvení 
– např. slunce, květina, auto, 
pes, člověk 

Slova hanlivá, zveličelá, 
hrubá – např. kára, psisko, 
kecat 
 

 

cv.1 – rozliš slova citově neutrální, lichotivá a hanlivá – můžeš vybarvovat, podtrhávat 

apod.: 

rachotina, tatíček, pravítko, matka, Hanička, židle, barabizna, myška, hudba, poklad, 

stromeček, dědek, vlna, koťátko, strom, řvát, barák, kniha, tlusťoch, žvanit, srdíčko, obec, 

talíř, spinkat, jablíčko, telefon, prstýnek, chlast, vlas, huba, papat, tužtička, čumět 

cv. 2 – doplň chybějící slovo v řadě: 

slova lichotivá                                 slova cit.neutrální                          slova hanlivá 

kytička                                              _________________                     ___________________ 

____________________               dům                                                  ___________________ 

____________________               kůň                                                    herka 

____________________               auto                                                   ___________________ 

lísteček                                            __________________                    lupen 

mužíček                                           __________________                    ___________________ 

____________________              __________________                    hafan 

____________________              spát                                                    ___________________ 

 

cv.3 – ke slovu neutrálnímu napiš slovo s citovým zabarvením: 

 

teplo - ____________________            továrna - ___________________ 

hlava - ____________________            pít - _______________________ 

voda - ____________________             otec - ______________________ 

Karel - ____________________            ústa - ______________________ 

 

 

 

 

 



A troška pravopisu na opakování    ☺  

cv.4 – doplň i/y: 

V__děl__  jsme, že stěny rokle b__l__  velm__ příkré. Na půdě to páchlo m__šinou. 

V__lov__l jesm z potoka třp__tiv__ kamínek. K svačině jsem si dala housku se s__rovou 

pomazánkou a salámem V__sočinou. S__sl__ se živ__ ob__l__m. S__lný v__tr zv__řil na 

polní cestě prach. Na v__let jsme se v__dal__ do p__skovcov__ch skal. Lodě zam__řil__ do 

přístavu. Pozoroval__ jsme hvězdy na nočním neb__. M__  tu b__dl__me už deset let. Děti si 

hrál__ se stavebnicí. V přírodovědném muzeu jsme obdivoval__ sb__rky se vzácným__ 

motýl__. Doufám, že v__drží pěkné počas__. 

 

cv.5 – podtrhni ve větách podmět a přísudek, u daných slov urči mluvnické významy: 

Náš malý domek stojí na konci vesnice. Na stavbě nové školy práce rychle pokračovala. 

Vybudovali jsme moderní školní hřiště s umělým povrchem. Mamince kvetou za okny 

červené a bílé muškáty. Na okraji lesa se srny ostražitě zastavily. Z komína na zasněžené 

chalupě stoupal vzhůru sloup dýmu. Letošní prázdniny nám uběhly velmi rychle. Chlapci 

z naší třídy se přihlásili do kurzu sebeobrany. Za vysokými stromy se rozprostíraly močály. 

Kuchař přidal do guláše ještě koření.  

 

Podstatné jm. pád číslo rod vzor 

na stavbě     

hřiště     

za okny     

dýmu     

za stromy     

koření      

 

 

sloveso osoba číslo způsob čas Sl.rod 
(čin/trp) 

stojí      

vybudovali 
jsme 

     

zastavily se       

stoupal      

 

 

Přídavné jm. pád číslo rod druh vzor 

na zasněžené 
(chalupě) 

     

s umělým 
(povrchem) 

     

moderní 
(hřiště) 

     



 

 

 

 

 


