
Milí piataci, posielam vám pracovný list na zopakovanie gramatiky 5. 

ročníka. Vypracujte ho, odpovede si porovnajte s riešením na ďalšej strane. 

Ďakujem, Liptáková                                             Termín: 15. 6. 2020 

 

 

 

 

1. Doplň tabuľku. Vždy urči gramatické kategórie a vzor podčiarknutého slova. 

 

2. Vo vetách podčiarkni slovesá, vpíš ich do tabuľky a urči gramatické kategórie. 

Spoznajte krásy Slovenského raja − jednej z najkrajších oblastí Slovenska a regiónu Spiš. Tento 

jedinečný kúsok prírody získal pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným hodnotám a 

krásam. Tvoria ho zachované krasové planiny, riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými 

vodopádmi, rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna a flóra. Vitajte 

v Slovenskom raji, raji milovníkov prírody, turistiky a športu. 

sloveso gramatické kategórie 

  

  

slovné spojenie gramatické kategórie vzor 

o malom princovi   

z veľkej knihy   

na drevenom stole   

malému mačaťu   

ryšavé líšky   

s úspešným futbalistom   

do slovenského kroja   



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riešenie 

 

1.  

 

2. Vo vetách podčiarkni slovesá, vpíš ich do tabuľky a urči gramatické kategórie. 

Spoznajte krásy Slovenského raja − jednej z najkrajších oblastí Slovenska a regiónu Spiš. Tento 

jedinečný kúsok prírody získal pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným hodnotám a 

krásam. Tvoria ho zachované krasové planiny, riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými 

vodopádmi, rozsiahly podzemný svet jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna a flóra. Vitajte 

v Slovenskom raji, raji milovníkov prírody, turistiky a športu. 

sloveso gramatické kategórie 

spoznajte 2. os., pl., bud. č. 

získal 3. os., sg., min. č. 

tvoria 3. os., pl., prít. č. 

vitajte 2. os., pl., prít. č. 

 

slovné spojenie gramatické kategórie vzor 

o malom princovi muž. r., sg., L chlap 

z veľkej knihy žen. r., sg., G pekný 

bez sviežeho nápoja muž. r., sg., G cudzí 

malému mačaťu str. r., sg., D dievča 

vidím ryšavé líšky žen. r., pl., A žena 

s úspešným futbalistom muž. r., sg., I hrdina 

do slovenského kroja muž. r., sg., G pekný 


