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Delíme ich na:

Konkrétne Abstraktné

Pomenúvajú:

osoby: šofér, sestrička, dieťa
zvieratá: pes, koza, žriebä
veci: hrniec, peňaženka, poleno 
rastliny: dub, ruža, jablko

vlastnosti: múdrosť, šibalstvo, pracovitosť
činnosti a deje: postup, čítanie, krik, beh
vnútorné stavy (prežívanie, pocity): šťastie, 
ľútosť, láska

Pomôcka:

•	Dajú	sa	počítať.
•	Sú	hmotné.	
•	Môžeme	ich	vidieť,	dotýkať	sa	ich.

•	Nedajú	sa	počítať.
•	Sú	nehmotné.
•	Nemôžeme	sa	ich	dotýkať	a	ani	ich	vidieť.

pomôcka
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1 V rade slov nájdi a zakrúžkuj všetky konkrétne podstatné mená. Pomôž si tabuľkou. 

ticho, šálka, koza, čítanie, slušnosť, kvetináče, okno, konár, čokoláda, stolár, klebeta

2 V rade slov nájdi a zakrúžkuj všetky abstraktné podstatné mená. Pomôž si tabuľkou. 

mrkva, múdrosť, telefón, ráno, nárek, váza, hra, snívanie, krava, letuška, sloboda

3 V rade slov nájdi a podčiarkni všetky abstraktné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti. 

pracovitosť, kosť, päsť, húževnatosť, trpezlivosť, lakeť, láskavosť, drzosť, labuť, srdečnosť,  

pravdovravnosť, masť 

4 V dvojici slov zafarbi konkrétne podstatné meno zelenou farbičkou  
a abstraktné modrou farbičkou. 

učiteľ – učenie sebectvo – sebec  hodinky – hodina 

hudobník – hudba murovanie – murár zvon – zvonenie

oslava – oslávenec zabávač – zábava hygiena – hygienik

zvedavec – zvedavosť naberačka – oberačka hra – hráč

korčule – korčuľovanie bicyklovanie – bicykel líška – líškanie 

5 Doplň do viet vhodné abstraktné podstatné mená.  
mladosti, vlastnosťou, pečeniu, oslave, nálada, výlet, víkendu, srdečnosť

Naša	stará	mama	sa	od	svojej	  venuje  buchiet. 

Na	Jankinej	narodeninovej	  bola dobrá .  

Počas  sa chystáme na  do Belianskej jaskyne. 

Mojou	najlepšou	   je .

6 Utvor zo slov abstraktné podstatné mená podľa vzoru: spievať – to spievanie.  
(Pomôž si zámenami ten, tá, to.) 

skákať –   volať – 

búchať –  hľadať– 

čítanka –   stavať – 

guľa –   telefón – 

bicykel –   lepiť – 
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7 Napíš k slovám slovo opačného významu. Pomôž si slovami v zátvorke.  

láska –  smútok –  

sýtosť	–	  úspech – 

pokoj –  chlad – 

(Čítaj slová odzadu: dalh, ťsodar, chepsúen, olpet, ťsivánen, eitäpan.)

8 Vyber správnu odpoveď. 

Abstraktné podstatné mená v úlohe 7 pomenúvajú:

A. vlastnosti,  B. činnosti, C. vnútorné stavy a pocity.

9 a) Vyhľadaj v básničke abstraktné podstatné mená.

Nezábudky

 b) Vypíš z básničky abstraktné a konkrétne podstatné mená.

Abstraktné: 

Konkrétne: 

10 Vymysli 1 vetu, v ktorej sú všetky podstatné mená: 

 a) len konkrétne,

 b) len abstraktné.

Stratilo	sa	líšťa	mame,
nad cestičkou pamäť láme.
Ktorý	chodník	mieri	späť?
Na	to	nemá	odpoveď.

Tíši líšťa les i lúka,
pre radosť mu kvietky núka.
odtrhni si nezábudku,
čisti pamäť v žiali, v smútku.

I. Mišíková: Myška v knižke a iné básničky a rapotačky
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