
SLOVESÁ
= ohybné slová,

ktoré vyjadrujú dej, č innosť alebo stav osôb, zvierat, vecí

PLNOVÝZNAMOVÉ

pomenúvajú osobitné deje,

č innosti a stavy

Č INNOSTNÉ

(č ítať , š portovať )

PREDMETOVÉ

dej zasahuje pomenovaním vec

(píliť drevo, variť obed)

BEZPREDMETOVÉ

vš etky ostatné

(ísť , skákať , kráč ať ...)

STAVOVÉ

(rásť , starnúť )

NEPLNOVÝZNAMOVÉ

(POMOCNÉ)

* nepomenúvajú osobitné deje, č innosti a stavy

*spresň ujú význam slovesa, pred ktorým stoja

*spájajú sa s neurč itkom plnovýznamového slovesa

Pomenúvajú:

ZAČ IATOK KONIEC NEVYHNUTNOSŤ DOVOLENIE VOĽ U, CHUŤ MOŽ NOSŤ

DEJA DEJA VYKONAŤ DEJ VYKONAŤ DEJ VYKONAŤ DEJ VYKONAŤ DEJ

zač ať prestať musieť smieť chcieť môcť

zač ínať prestávať

skonč iť

SPONOVÉ

(byť )

FÁZOVÉ

(zač ať , prestať )

MODÁLNE

(môcť , chcieť , musieť , mať )

ZVRATNÉ
*slovesá, ktorých súč asť ou sú zvratné zámená SA a SI

(č eš em sa, píš em si, hráme sa, myslím si...)

NEZVRATNÉ
*slovesá, ktorých súč asť ou nie sú zvratné zámená

(č eš em, píš em, hráme, myslím...)

Pri slovesách urč ujeme:

DRUH slovesa

plnovýznamové/

neplnovýznamové

zvratné/

nezvratné

OSOBU

1.

(ja, my)

2.

(ty, vy)

3.

(on/ona/ono,

oni/ony)

Č ÍSLO

jednotné

(singulár)

množ né

(plurál)

Č AS

minulý

prítomný

budúci

ROD

č inný

trpný

VID

dokonavý

(dokonč ený dej)

nedokonavý

(nedokonč ený dej)

SPOSOB

oznamovací

rozkazovací

podmieň ovací
w

w
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VZORY PODSTATNÝCH MIEN

muž ské:

CHLAP (-I)

HRDINA (-OVIA)

DUB (-Y)

STROJ (-E)

ž enské:

Ž ENA (-Y)

ULICA (-E)

DLAŇ (-E)

KOSŤ (-I)

stredné:

MESTO (-Á)

SRDCE (-IA)

VYSVEDČ ENIE (-IA)

DIEVČ A (-TÁ/-CE)

Pri podstatných menách urč ujeme:

DRUH podstatného mena

vš eobecné/vlastné

konkrétne/abstraktné

ROD

muž ský

ž enský

stredný

Č ÍSLO

jednotné

(singulár)

množ né

(plurál)

PÁD

N - kto, č o?

G - (bez) koho, č oho?

D - komu, č omu?

A - koho, č o?

L - (o) kom, č om?

I - (s) kým, č ím?

VZOR

chlap, hrdina, dub, stroj

ž ena, ulica, dlaň , kosť

mesto, srdce, vysvedč enie, dievč a

w
w

w
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PODSTATNÉ MENÁ
= ohybné slová,

ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje

VLASTNÉ

*píš u sa s veľ kým

zač iatoč ným

písmenom

Príklady:

Katka, Dunč o, Nitra,

Jano...

VŠ EOBECNÉ

*píš u sa s malým

zač iatoč ným

písmenom

Príklady:

dvere, lampa, ž ivot,

noha...

ABSTRAKTNÉ

(NEHMOTNÉ)

*pomenovania

vlastností a stavov

Príklady:

radosť , pýcha,

smiech, dobro...

KONKRÉTNE

(HMOTNÉ)

*javy, ktoré

pomenúvajú,

vnímame zmyslami

Príklady:

stôl, dedina, kniha,

papier...

Urč ovanie rodu a vzoru

pomnož ných podstatných mien Rod pomnož ných podstatných mien

urč ujeme podľ a pádových prípon

NOMINATÍVU, GENITÍVU a DATÍVU.

Príklady:

husle: D = k husliam (uliciam) = ž en. rod

dostihy: G = z dostihov (dubov) = muž . rod

ústa: D = k ústam (mestám) = stred. rod

ZAKONČ ENIE

-y

-e

-y

-e

-á, a

-ia

ROD

muž ský

ž enský

stredný

VZOR

dub

stroj

ž ena

ulica

mesto

srdce

VLASTNOSTNÉ

(aký?)

PRIVLASTŇ OVACIE

(č í?)

PRÍDAVNÉ MENÁ
= ohybné slová,

ktoré vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov

AKOSTNÉ
*sú neodvodené

*môž eme k nim

utvoriť opozitá

(= antonymá =

slová opač ného

významu)

*dajú sa stupň ovať

Príklad:

VYSOKÝ

*opozitum je

NÍZKY

*stupň ovanie:

VYSOKÝ

VYŠ Š Í

NAJVYŠ Š Í

VZŤ AHOVÉ
*sú odvodené od

iných slovných

druhov

*neutvárame k nim

opozitá

*nedajú sa

stupň ovať

Príklad:

KOVOVÝ

*odvodené od

slova KOV

Pri prídavných menách urč ujeme:

DRUH prídavného mena

vlastnostné:

akostné/vzť ahové

privlastň ovacie:

individuálne/druhové

ROD

muž ský

ž enský

stredný

Č ÍSLO

jednotné

(singulár)

množ né

(plurál)

PÁD

N - kto, č o?

G - (bez) koho, č oho?

D - komu, č omu?

A - koho, č o?

L - (o) kom, č om?

I - (s) kým, č ím?

VZOR

pekný

cudzí

otcov

matkin

páví

DRUHOVÉ
*privlastň ujeme

celému druhu osôb,

zvierat

Príklady:

Č LOVEČ Í

MEDVEDÍ

LÍŠ Č Í

VEVERIČ Í

vzor:

PÁVÍ

(píš eme vž dy mäkké í)

INDIVIDUÁLNE
*privlastň ujeme

jednej osobe,

zvierať u

Príklady:

Č LOVEKOV

MEDVEĎ OV

JANKIN

VEVERIČ KIN

vzory:

OTCOV

MATKIN

vzory:

PEKNÝ

(tvrdé zakonč enie)

CUDZÍ

(mäkké zakonč enie)

w
w

w
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Č ÍSLOVKY
= označ ujú množ stvo, poradie alebo poč et (násobok)

osôb, zvierat, vecí, vlastností a dejov

Pri č íslovkách urč ujeme:

DRUH č íslovky

základná

skupinová

radová

násobná

druhová

ROD

muž ský

ž enský

stredný

*okrem niektorých základných,

násobných a zlomkových

č ísloviek

Č ÍSLO

jednotné

(singulár)

množ né

(plurál)

VZOR

jeden, dva, tri, š tyri

päť

pekný

cudzí

ZÁMENÁ
= plnovýznamové slová, ktoré odkazujú

na podstatné a prídavné mená, č íslovky, príslovky a zastupujú ich

Pri zámenách urč ujeme:

w
w

w
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OSOBNÉ
ZÁKLADNÉ: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

PRIVLASTŇ OVACIE: môj, tvoj, jeho, jej, náš , váš , ich

ZÁKLADNÉ: seba, sa

PRIVLASTŇ OVACIE: svoj

ZVRATNÉ

UKAZOVACIE ten(to), henten, taký(to), toľ ký(to), toľ koraký...

OPYTOVACIE kto, č o, aký, ktorý, č í, koľ ký, koľ koraký, kde, kedy, ako, preč o

VZŤ AŽ NÉ = opytovacie zámená v súvetiach

NEURČ ITÉ niekto, ktosi, daktorý, nieč o, nieč í...

VYMEDZOVACIE ten (taký) istý, tenž e, iný, vš etci, kaž dý, sám, nikto, nič ...

RODOVÉ rod: muž ský (on, taký, svoj, nieč í...), ž enský, stredný

BEZRODOVÉ my, vy, oni, ony, sa, kto, č o, kde, kedy, ako, preč o, nikto, nič

DRUH zámena

osobné

zvratné

ukazovacie

opytovacie

vzť až né

neurč ité

vymedzovacie

ROD

rodové

(muž ský, ž enský, stredný

rod)

bezrodové

Č ÍSLO

jednotné

(singulár)

množ né

(plurál)

PÁD

N - kto, č o?

G - (bez) koho, č oho?

D - komu, č omu?

A - koho, č o?

L - (o) kom, č om?

I - (s) kým, č ím?

VZOR

môj

pekný

cudzí

VZORY ZÁMEN

MOJ

*podľ a tohto vzoru sa skloň ujú

zámená: tvoj, náš , váš , svoj

PEKNÝ

*tvrdo zakonč ené ukaz., opyt.,

neurč . a vymedz. zámená: taký,

toľ ký, aký, ktorý, iný, kaž dý

CUDZÍ

*mäkko zakonč ené ukaz., opyt.,

neurč . a vymedz. zámená: č í,

dač í, nieč í, inakš í, nič í

ZÁKLADNÉ
(koľ ko?)

SKUPINOVÉ
(koľ ko?)

RADOVÉ
(koľ ký v poradí?)

NÁSOBNÉ
(koľ ko ráz, koľ kokrát, koľ konásobný?)

DRUHOVÉ
(koľ koraký?)

jeden, sto, tisíc

dvoje, troje, pätoro

prvý, tretí, stý

raz, dva razy, päť ráz,

dvakrát, stokrát, dvojnásobný

jednaký, dvojaký

veľ a, mnoho, málo

viacero

niekoľ ký

mnoho ráz, mnohokrát,

veľ akrát, mnohonásobný

mnohoraký, niekoľ koraký

URČ ITÉ NEURČ ITÉ

SAMOSTATNÉ VZORY

JEDEN

DVA

TRI

Š TYRI

VZORY Č ÍSLOVIEK

PAŤ

päť - deväť desiatdeväť

PEKNÝ

*tvrdo zakonč ené

radové, násobné a

druhové č íslovky s

podobou prídavných

mien

CUDZÍ

*mäkko zakonč ené

radové, násobné a

druhové č íslovky s

podobou prídavných

mien

VZORY Č ÍSLOVIEK

VZORY Č ÍSLOVIEKPRAVOPIS Č ÍSLOVIEK

RADOVÉ Č ÍSLOVKY: v dvadsiatych rokoch osemnásteho storoč ia (v 20. rokoch 18. storoč ia)

OSTATNÉ Č ÍSLOVKY: o dvadsiatich ľ uď och (o 20 ľ uď och)

*-krát ........................... píš eme spolu (dvakrát)

*raz, ráz, razy ............. píš eme osobitne (dva razy)

*-násobný ................... píš eme spolu (dvojnásobný)

w
w
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HLÁSKY

= najmenš ie zvukové jednotky reč i

KRÁTKE a, ä, e, i, y, o, u

DLHÉ á, é, í, ý, ó, ú

ia, ie, iu, ô

TVRDÉ d, t, n, l, h, ch, k, g

MAKKÉ ď , ť , ň , ľ , ž , š , č , dž , dz, c, j

OBOJAKÉ b, m, p, r, s, v, z, f

NEPÁROVÉ ZNELÉ m, n, ň , l, ľ , r, j

(ZVUČ NÉ)

PÁROVÉ

ZNELÉ b, d, ď , g, dz, dž , z, ž , h, v

NEZNELÉ p, t, ť , k, c, č , s, š , ch, f

SAMOHLÁSKY

DVOJHLÁSKY

SPOLUHLÁSKY

..

PÁD

*pri ohybných č íslovkách

1 2 3 4 5

VETA

po
dľ

a
čl

en
it

os
ti

JEDNOČ LENNÁ
*nemá zreteľ nú podmetovú a prísudkovú

č asť

*hlavným č lenom je VETNÝ ZÁKLAD,

podľ a, ktorého veta môž e byť slovesná alebo

menná

po
dľ

a
zl

ož
en

ia

DVOJČ LENNÁ
*dá sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú

č asť

po
dľ

a
ob

sa
hu

(m
od

ál
no

st
i)

OZNAMOVACIA
*obsahuje oznam a na konci sa píš e BODKA

OPYTOVACIA
*obsahuje otázku, na nieč o sa pýtame a na konci sa píš e

OTÁZNIK

ROZKAZOVACIA
*vyjadruje rozkaz a na konci sa píš e VÝKRIČ NÍK

Ž ELACIA
*vyjadruje ž elanie a na konci sa píš e VÝKRIČ NÍK

JEDNODUCHÁ
*nachádza sa v nej

1 prísudok

HOLÁ

*holý podmet a holý prísudok

ROZVITÁ

*rozvitý je v nej aspoň jeden hlavný vetný č len

S VIACNÁSOBNÝM VETNÝM Č LENOM

*niektorý vetný č len je viacnásobný

JEDNODUCHÉ

*2 prísudky (= 2 vety)

ZLOŽ ENÉ

*3 a viac prísudkov (= 3 a viac viet)

PRIRAĎ OVACIE

*2 gramaticky rovnocenné vety,

ktoré môž eme rozdeliť na

samostatné jednoduché vety

*priraď ovacie súvetie môž e byť

zluč ovacie, stupň ovacie,

odporovacie a vyluč ovacie

PODRAĎ OVACIE

*2 nerovnocenné vety – jedna je

hlavná (HV) a druhá vedľ ajš ia

(VV)

*vedľ ajš ia veta vyjadruje niektorý

vetný č len hlavnej vety (t. j. môž e

byť príslovková, podmetová,

prívlastková, predmetová,

príslovkového urč enia,

doplnková)

SÚVETIE
(= zlož ená veta)

*nachádzajú sa v ň om

2 prísudky alebo viac

SLOVESNÁ

*vyjadruje väč š inou prírodné javy alebo pocity

č loveka

*vetný základ je vyjadrený slovesom

NESLOVESNÁ

*vetný základ býva vyjadrený podstatným menom,

príslovkou, č asticou, citoslovcom, neurč itkom...

ÚPLNÁ

*vyjadrený je podmet aj prísudok

NEÚPLNÁ

*podmet nie je vyjadrený (= je zamlč aný)

VETNÉ Č LENY VETNÉ SKLADY

GRAMATICKÉ

PROSTRIEDKY

PRISUDZOVACÍ

URČ OVACÍ

PRIRAĎ OVACÍ

polievku mäso
Pt Pt

* medzi podmetom

a prísudkom

* medzi nadradeným

a podradeným vetným

č lenom

* medzi rovnocennými

vetnými č lenmi

mama varí
Po Pr

varí

polievku

Pr

Pt

ZHODA VAZBA PRIMKÝNANIE

* medzi podmetom

a prísudkom

* medzi nadradeným

vetným č lenom

a zhodným prívlastkom

* medzi nadradeným

vetným č lenom

a predmetom

* vš etko ostatné

w
w

w
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PRÍSUDOK (Pr)
*otázka: Č O ROBÍ?

Č O SA S NÍM DEJE?

PODMET (Po)
*otázka: (N) KTO, Č O?

PRÍVLASTOK (Pk)
*otázka: AKÝ, Č Í, KTORÝ?

PREDMET (Pt)
*otázka: (G) KOHO, Č OHO?

(D) KOMU, Č OMU?

(A) KOHO, Č O?

(L) KOM, Č OM?

(I) KÝM, Č ÍM?

PRÍSLOVKOVÉ URČ ENIE (Pu)
*otázka: KDE?

KEDY?

AKO?

PREČ O?

DOPLNOK
*otázka ako na Pk alebo Puwww.slovencinar.sk www.slovencinar.sk

SPODOBOVANIE
Spoluhlásky sa spodobujú podľ a znelosti:

* na zač iatku slova: v č ela (v/f), vš etci (v/f), vták (v/f), vchod (v/f), vpád (v/f)

* vo vnútri slova: babka (b/p), borievka (v/u), dievč a (v/u), blízky (z/s),

lieč ba (č /dž ), ľ ahký (h/ch), záhradka (d/t), jedzte (dz/c), po ď te (ď /ť )

* na konci slova: dub (b/p), hádž (dž /č ), mozog (g/k), národ (d/t), uká ž ( ž /š ),

loď (ď /ť ), spev (v/u), vchod (d/t), lev (v/u), vpád (d/t)

K spodobovaniu dochádza aj:

* pri predlož kách s, so, z, k, ku: s bratom (s/z), so sestrou (s/z), z pivnice

(z/s), k vlaku (k/g), ku vchodu (k/g)

* pri predponách vz-, bez-, roz-: vzpínať sa (z/s), bezcenný (z/s), rozchod

(z/s)

* pri koncovke -ov: chlapcov (v/u)

w
w

w
.slovencina

r.sk

PRÍSLOVKY
= neohybné slová,

ktoré vyjadrujú okolnosti deja

Č ASU

kedy?

ráno, vč era,

minule,

nedávno...

MIESTA

kde?

domov, dnu,

ď aleko, juž ne...

PRÍČ INY

preč o?

darmo, omylom,

úmyselne,

bezdôvodne...

SPOSOBU

ako?

nahlas, potme,

ticho, dobre...

6

* Niektoré príslovky môž eme stupň ovať ako prídavné mená:

ticho - tichš ie - najtichš ie, ď aleko - ď alej - najď alej...

* Príslovky píš eme spolu a predlož kové spojenia osobitne.

(vtom priš iel) (v tom dome...)

PREDLOŽ KY
= neohybné slová,

ktoré vyjadrujú vzť ah medzi slovami
7
JEDNODUCHÉ

(pred, v, nad,

do, po...)

ZLOŽ ENÉ

(popred,

ponad,

spomedzi,

spoza...)

DRUHOTNÉ

(SEKUNDÁRNE)

* použ ívajú sa aj ako iné

slovné druhy

Príklady:

Mám okolo sto eur. (č astica)

Behal okolo domu.

(predlož ka)

Behal stále okolo. (príslovka)

PRVOTNÉ

(PRIMÁRNE)

* použ ívajú sa

len vo funkcii

predlož ky

(na, so, ku,

pod, do, pri...)

VOKALIZÁCIA PREDLOŽ IEK

nastáva vtedy, keď sa kvôli

výslovnosti pridáva k

predlož kám s, z, v, k

samohláska (vokál) -o alebo -u

(so sestrou, zo š koly, vo dvore,

ku skrini...).

PRAVOPIS:

GENITÍV: z, zo (z domu, zo záhrady...)

INŠ TRUMENTÁL: s, so (s matkou, so mnou...)www.slovencinar.sk

prísudková as podmetová as

SPOJKY
= neohybné, neplnovýznamové slová,

ktoré spájajú iné slová (vetné č leny) a vety

PRIRAĎ OVACIE
spájajú rovnocenné

vetné č leny a vety v súvetí

PODRAĎ OVACIE
pripájajú vedľ ajš iu vetu k hlavnej vete

v podraď ovacom súvetí

8
ZLUČ OVACIE

STUPŇ OVACIE

ODPOROVACIE

VYLUČ OVACIE

PRÍČ INNÉ

DOSLEDKOVÉ

a, i, aj, ani

ba, ba aj, nielen - ale aj

ale, no, jednako

alebo, buď , č i (Byť č i nebyť ?)

veď , vš ak, totiž

nuž , preto, teda

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.

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.)

Č ASTICE
= neohybné slová,

ktoré vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vete alebo jej č asti
9

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)

CITOSLOVCIA
= neohybné slová,

ktoré vyjadrujú city, vôľ u alebo napodobň ujú rozmanité zvuky
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VLASTNÉ

ZVUKOMALEBNÉ

CITOVÉ

VOĽ OVÉ

ach, jaj, joj, ó, fuj, au, haha...

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

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

* Citoslovcia sa oddeľ ujú č iarkou (Aha, už prichádza!).

* Niektoré citoslovcia majú vo vete funkciu prísudku (Č ľ up do vody!).

PRVOTNÉ

DRUHOTNÉ

ach, jaj, fuj...

UTVORENÉ ZO SLOVIES

UTVORENÉ Z PODSTATNÝCH MIEN

hľ a, ľ aľ a...

beda, prepánajána...

Pri slovnom rozbore neohybných slovných druhov urč ujeme:

PRÍSLOVKA

DRUH

miesta

č asu

spôsobu

príč iny

PREDLOŽ KA

DRUH

* jednoduchá/zlož ená

* prvotná/druhotná

PÁD

N, G, D, A, L, I

SPOJKA

DRUH

* priraď ovacia:

zluč ovacia, stupň ovacia, odporovacia,

vyluč ovacia, príč inná, dôsledková

* podraď ovacia

Č ASTICA

DRUH

* uvádzacia

* vytyč ovacia

CITOSLOVCE

DRUH

* vlastná/zvukomalebná

* prvotná/druhotná
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SLOVNÉ DRUHY

OHYBNÉ

postatné mená

prídavné mená

zámená

č íslovky

slovesá

NEOHYBNÉ

príslovky

predlož ky

spojky

č astice

citoslovcia

PLNOVÝZNAMOVÉ

podstatné mená

prídavné mená

zámená

č íslovky

slovesá

príslovky

NEPLNOVÝZNAMOVÉ

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

SPOJKY
= neohybné, neplnovýznamové slová,

ktoré spájajú iné slová (vetné č leny) a vety

PRIRAĎ OVACIE
spájajú rovnocenné

vetné č leny a vety v súvetí

PODRAĎ OVACIE
pripájajú vedľ ajš iu vetu k hlavnej vete

v podraď ovacom súvetí
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ZLUČ OVACIE

STUPŇ OVACIE

ODPOROVACIE

VYLUČ OVACIE

PRÍČ INNÉ

DOSLEDKOVÉ

a, i, aj, ani

ba, ba aj, nielen - ale aj

ale, no, jednako

alebo, buď , č i (Byť č i nebyť ?)

veď , vš ak, totiž

nuž , preto, teda

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.

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.)

Č ASTICE
= neohybné slová,

ktoré vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vete alebo jej č asti
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