Slovné druhy
PODSTATNÉ MENÁ

OHYBNÉ slovné druhy

PRÍDAVNÉ MENÁ

ČÍSLOVKY

ZÁMENÁ

SLOVESÁ

Kto? Čo? (osoba, zviera, vec)
všeobecné - konkrétne: dieťa, rodičia, superhrdina, jež, žralok, les, maska
všeobecné - abstraktné: moc, prístup, zážitok, odvaha, láska, prázdniny
vlastné: Jožko Mrkvička, Vysoké Tatry, Slovenský raj, Ulica mieru, Veľká noc
Aký? Aká? Aké? (vlastnosť, kvalita)
chutný, rýchly, športový, múdra, elegantná, milá, veselé, farebné
akostné (pomenúvajú vlastnosť): pekný-škaredý, dobrý-zlý, mladý-starý...
vzťahové (vyjadrujú vlastnosť alebo vzťah, nestupňujú sa, nemajú
protiklady): železný, vodný, psí...
privlastňovacie: matkin, sestrin, otcov, synov, priateľkin
Koľký/koľkí, koľká (v poradí) ? Koľko?
základné: jeden, sto, veľa, málo, zopár, viac
radové: prvý, druhý, tisíci, posledný
skupinové: dvoje, troje, viacero
násobné: jedenkrát, dva razy, dvojmo, veľakrát
druhové: dvojaký, mnohorako
zlomkové: polovica, tretina
všetky sú buď určité (presný počet) alebo neurčité (veľa, menej, viac ráz)
Náhrada za iné slovné druhy; vlastníctvo
osobné základné: ja, ty, my, on, oni, tebe (ti), mňa (ma), nás, vám, jej
osobné privlastňovacie (čí, čia, čie?): môj, tvoj, jeho, náš, váš, ich
zvratné - základné: sa, seba, sebe, si
zratné privlasťnovacie: svoj
opytovacie: kto, čo, kde, ako, kedy, prečo, koľko, ktorý, aký?
ukazovacie: ten, tá, to, takto, vtedy, preto, toľko
neurčité: niekto, voľačo, dakde, hocikam, málokedy, podaktorí, akokoľvek
všeličo, ktosi, kdekoľvek vzťažné (v podraď. súvetiach): kto, čo, aký...
vymezdovacie: toľko isto, inam, nijako, sám, nikto, všetci, nijaký
Čo robí alebo robil? Čo sa deje? (stav, činnosť)
horí, varí, má, je, robí, svieti, nevie, chcel, opravili, skoč, budem, môže
neurčitok (základný tvar slovesa): horieť, variť, myslieť, byť
Ďalšie delenie je nad rámec tejto tabuľky - plnovýznamové (činnostné, stavové) a
neplnovýznamové (modálne, fázové, sponové, limitné)

PREDLOŽKY

NEOHYBNÉ

PRÍSLOVKY

SPOJKY

ČASTICE

CITOSLOVCIA

od, do, ku, pri, na, za, medzi, pod, s, pre, v, bez...
prvotné: pri, nad, pod, v, z, s
druhotné: okolo, dolu
jednoduché (od, do, pod, v, z...) alebo zložené (namiesto, popri, ponad...)
Kde (Kam)? Kedy (Ako často)? Ako (Akým spôsobom)? Prečo?
miesta: hore, dole, vpravo, vľavo, uprostred, vysoko, nízko, von, dnu, južne
času: dnes, zajtra, včas, neskoro, stále, ráno, večer, minule
spôsobu: dobre, zle, rýchlo, pomaly, veľmi, trochu, plynulo
príčiny: náhodou, úmyselne, bezdôvodne

a, i, že, lebo, preto, keď, ak, pretože, či...
priraďovacie*: a, i, aj, či, ba, ale, alebo, však, síce, no,
podraďovacie*: aby, keď, že, ktorý, kto, čo, keby, lebo
a tiež jednoduché (a, či, aby) a zložené (čiže, a tak, aj keď...)
Vyjadrenie osobného postoja, uvedenie vety, dôraz
uvádzacie*: a, i, no, nuž, kiež, bodaj, aspoň, prosím, azda
vytyčovacie*: vraj, áno, nie, azda, sotva, just, najmä, práve, ešte, napríklad
aha, haló, haha, pst, au, mňam, bŕ, cmuk
pocity: fuj, jaj, ach, jej, juj, au, haha
povely/vôľa: hijó, pst, hop, ahoj, vitaj, hej, aha zvuky: hav, bum, plesk

*podrobnejšie delenie je nad rámec tejto tabuľky; pri určovaní niektorých druhov treba zohľadňovať celkový kontext (napr. však...)

