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Částice (partikule) 
 

• slova neohebná 
• samy nejsou větnými členy 
• uvozují věty a naznačují jejich druh: 

o otázka Cožpak jste na můj příkaz zapomněli? Zdali se již vrátil? 
o rozkaz Ať se hned vrátí! 
o přání Kéž by napadl sníh. Aby se to podařilo! 
o zvolání A je po všem! Že se nestydíš! 

• ve spojení s větným členy vyjadřují:    
o (ne)jistotu Bude asi pršet. Bylo jich prý sto. 
o hodnocení Neskončilo to bohužel dobře 
o zdůraznění To je ale krása! Úspěch měli všichni, zejména Jana. 

• částicemi jsou také slova: 
o ano, ne  Půjdeš tam? Ano./Ne. 
o asi  Je to asi pravda. 
o snad  Snad se to povede. 

o možná On už to možná ví. 
o bohužel Naši bohužel prohráli. 
o prý  Přijde prý večer. 

• některá slova mohou být v různých větách buď částicemi, nebo jiným slovním 
druhem: 
 

Částice   
A to máš nápad. Měl jsem štěstí a vyhrál jsem. spojka 
Že se nestydíš! Slíbil, že se vrátí spojka 
Aby hrom do toho bacil! Přišel, aby mi pomohl s úkolem. spojka 
Bylo to takhle z jara. Dělej to takhle. příslovce 
To sněží! Já to stěně hledat nebudu, zájmeno 
Ono sněží! ono přijde samo zájmeno 
Jen si nedělej plané naděje. Půjdu, jen co se obléknu. příslovce 
Ale to jsou k nám hosti! Přišli, ale zdrželi se krátce spojka 
Ani se nehni! Kopr ani kmín nám nevzešly. spojka 
I propánakrále! Petr i Jitka dostali jedničku. spojka 

 

Citoslovce (interjekce) 
 

• slova neohebná 
• vyjadřují: 

o city, pocity, nálady ach, ó, au, aha, inu 
o vůli mluvčího  hej rup, hop, bác 
o hlasy    haf, mňau, vrkú, vrrr 
o zvuky   cililink, vrz 

• jestliže stojí ve větě samostatně, oddělujeme je čárkou 
Au, to bolí. Aha, už tomu rozumím. Vrkú, vrkú, naparoval se holub na střeše. 
 

• někdy nahrazují slovesný přísudek, potom citoslovce čárkou neoddělujeme 
Kočka hop na strom. Vrabec frnk na střechu. Žába žbluňk do vody. 
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Částice (partikule) 
 

• slova ohebná/neohebná 
• samy jsou/nejsou větnými členy 
• uvozují věty a naznačují jejich druh: 

o ................ Cožpak jste na můj příkaz zapomněli? Zdali se již vrátil? 
o ................ Ať se hned vrátí! 
o ................ Kéž by napadl sníh. Aby se to podařilo! 
o zvolání A je po všem! Že se nestydíš! 

• ve spojení s větným členy vyjadřují:    
o (ne)jistotu Bude asi pršet. Bylo jich prý sto. 
o hodnocení Neskončilo to bohužel dobře 
o zdůraznění To je ale krása! Úspěch měli všichni, zejména Jana. 

• částicemi jsou také slova: 
o ano, ne  Půjdeš tam? Ano./Ne. 
o asi  Je to asi pravda. 
o snad  Snad se to povede. 

o možná On už to možná ví. 
o bohužel Naši bohužel prohráli. 
o prý  Přijde prý večer. 

• některá slova mohou být v různých větách buď částicemi, nebo ....................... 
.......................................... 
 

........................................  Slovní druh 
A to máš nápad. Měl jsem štěstí a vyhrál jsem.  
Že se nestydíš! Slíbil, že se vrátí  
Aby hrom do toho bacil! Přišel, aby mi pomohl s úkolem.  
Bylo to takhle z jara. Dělej to takhle.  
To sněží! Já to stěně hledat nebudu,  
Ono sněží! ono přijde samo  
Jen si nedělej plané naděje. Půjdu, jen co se obléknu.  
Ale to jsou k nám hosti! Přišli, ale zdrželi se krátce  
Ani se nehni! Kopr ani kmín nám nevzešly.  
I propánakrále! Petr i Jitka dostali jedničku.  

 

Citoslovce (interjekce) 
 

• slova neohebná 
• vyjadřují: 

o city, pocity, nálady ach, ó, au, aha, inu 
o vůli mluvčího  hej rup, hop, bác 
o .......................  haf, mňau, ................................ 
o .......................  cililink, ...................................... 

• jestliže stojí ve větě samostatně, .................................... je čárkou 
Au... to bolí. Aha... už tomu rozumím. Vrkú... vrkú... naparoval se holub na střeše. 
 

• někdy nahrazují slovesný přísudek, potom citoslovce čárkou ....................... 
Kočka ...hop... na strom. Vrabec ...frnk... na střechu. Žába ...žbluňk... do vody. 


