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SPOJKY
= neohybné, neplnovýznamové slová,
ktoré spájajú iné slová (vetné č leny) a vety
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ZLUČ OVACIE

a, i, aj, ani

STUPŇ OVACIE

ba, ba aj, nielen - ale aj

ODPOROVACIE

ale, no, jednako

VYLUČ OVACIE

alebo, buď , č i (Byť č i nebyť ?)

PRÍČ INNÉ

veď , vš ak, totiž

DOSLEDKOVÉ

nuž , preto, teda
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CITOSLOVCIA

= neohybné slová,
ktoré vyjadrujú city, vôľ u alebo napodobň ujú rozmanité zvuky

CITOVÉ

ach, jaj, joj, ó, fuj, au, haha...

VOĽ OVÉ

haló, aha, hej, pst, hľ a, hijo, ahoj...

VLASTNÉ

PRIRAĎ OVACIE
spájajú rovnocenné
vetné č leny a vety v súvetí

pripájajú vedľ ajš iu vetu k hlavnej vete
v podraď ovacom súvetí

ž e, aby, keď , lebo, keby, pretož e, hoci, ak, ako,
keď ž e, aj keď , i keď , až , č i (Uvidím, č i to prezradím.)

SPÁJACIE VÝRAZY (na rozdiel od vlastných spojok) sú slová a výrazy, ktoré majú spájaciu
funkciu len druhotne. Ich prvotná funkcia je iná. Sú to hlavne OPYTOVACIE ZÁMENÁ (kto, č o,
ktorý, aký, č í, koľ ký, kde, kedy, ako) a niektoré PRÍSLOVKY (tu - tu, najprv - potom). Spájacími
výrazmi sú len V SÚVETIACH.
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PODRAĎ OVACIE

ZVUKOMALEBNÉ

PRVOTNÉ

bác, klop, kikirikí, prask, hav, rups, brnk, fiú...

ach, jaj, fuj...

UTVORENÉ ZO SLOVIES

hľ a, ľ aľ a...

UTVORENÉ Z PODSTATNÝCH MIEN

beda, prepánajána...

DRUHOTNÉ

* Citoslovcia sa oddeľ ujú č iarkou (Aha, už prichádza!).
* Niektoré citoslovcia majú vo vete funkciu prísudku (Č ľ up do vody!).

Pri slovnom rozbore neohybných slovných druhov urč ujeme:
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PRÍSLOVKA

Č ASTICE
= neohybné slová,
ktoré vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vete alebo jej č asti

DRUH
miesta
č asu
spôsobu
príč iny

PREDLOŽ KA

SPOJKA

DRUH
* jednoduchá/zlož ená
* prvotná/druhotná
PÁD
N, G, D, A, L, I

Č ASTICA

DRUH
* priraď ovacia:
zluč ovacia, stupň ovacia, odporovacia,
vyluč ovacia, príč inná, dôsledková
* podraď ovacia

DRUH
* uvádzacia
* vytyč ovacia

CITOSLOVCE
DRUH
* vlastná/zvukomalebná
* prvotná/druhotná
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UVÁDZACIE
a, ale, i, lebo, nuž , ostatne, aspoň ,
prosím, bodaj by, azda, vš ak...
(napr. Aspoň ma neklam!)

VYTYČ OVACIE
iba, až , eš te, áno, nie, práve, aj,
dokopy, napríklad, asi, bož echráň ,
sotva, práve, jedine...
(napr. Mám eš te 5 eur.)

ROZDIEL MEDZI SPOJKAMI A Č ASTICAMI:
Spojky spájajú slová a vety - č astice stoja na zač iatku vety alebo zdôrazň ujú význam vety, napr.:
Pozval mň a a moju sestru. (a = spojka) A mň a nevezmeš ? (a = č astica)
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SLOVNÉ DRUHY
OHYBNÉ

NEOHYBNÉ

PLNOVÝZNAMOVÉ NEPLNOVÝZNAMOVÉ

postatné mená
prídavné mená
zámená
č íslovky
slovesá

príslovky
predlož ky
spojky
č astice
citoslovcia

podstatné mená
prídavné mená
zámená
č íslovky
slovesá
príslovky

predlož ky
spojky
č astice
citoslovcia

MAJÚ
VETNOČ LENSKÚ PLATNOSŤ

podstatné mená
prídavné mená
zámená
č íslovky
slovesá
príslovky

NEMAJÚ
VETNOČ LENSKÚ PLATNOSŤ

predlož ky
spojky
č astice
citoslovcia

