Słowotwórba

1. Tworjenje słowow přez zestajenje
Zestajane słowa nastanu, hdyž zwjazatej so dwě słowje. Nastate nowe słowo ma
zdobom nowy woznam.
Zestajenki wobsteja z postajowaceho słowa a zakładneho słowa,
na přikład:

awto-dróha, rěče-spyt, blido-tenis

Při tym postaja prěnje słowo druhe słowo bliže.
Na tute wašnje móžetej so dwě słowje zjednoćić:
•

bjez zwjazowaceho elementa (prěnje słowo je akuzatiw abo genitiw)

na přikład:
•

proch-srěbak, paru-srěbak, knihi-ćišć, zemje-pis

ze zwjazowacym elementom o

na přikład:

klank-o-dźiwadło, ćmow-o-čerwjeny, ruk-o-pisny

2. Tworjenje słowow přez wotwodźowanje
Nowe słowa so tworja, hdyž přistajiš korjenjej słowa prefiksy a sufiksy.
•
•
•
•

słowa z prefiksom:			
słowa ze sufiksom:			
słowa z prefiksom a sufiksom:
słowa z wjacorymi sufiksami:		

pře-twar, wu-lěty, na-pisać
čas-nik, dub-owy, wrot-arjo
na-mjet-ać, na-rod-niny
wuč-omn-ica, dźěł-a-ćer-ski

Korjeń móže so tež přeměnić, na přikład: młody – młodź-in-a, juh – juž-ny
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3. Tworjenje adjektiwow přez wotwodźowanje
Adjektiwy so zwjetša wot druhich słownych družinow wotwodźuja a to z pomocu
sufiksow.
na přikład:
		
		

dar
puding
widźeć

darliwy dźěd, wčera
wčerawši chlěb,
pudingowy próšk, drjewo
drjewjana ławka,
widźomny posměwk

4. Tworjenje posesiwow přez wotwodźowanje
Posesiwy zwuraznjeja poměr přisłušnosće:
•

wot substantiwa za muske wosoby wotwodźujemy zwjetša posesiw
ze sufiksom -ow(-y, -a, -e)

na přikład:
•

nanowa ruka, dźědowy pas, Jurjowe awto, Romanowy motorski

wot substantiwa za žónske wosoby wotwodźujemy zwjetša posesiw
ze sufiksom -in(-y, -a, -e) abo -yn(-y, -a, -e)

na přikład:

wowcyny wobraz, Marijina toboła, dźowcyne dźěćo, Hilžiny psyk

5. Tworjenje werbow přez wotwodźowanje
Nowe werby móžemy z prefiksami tworić.
• pak ma werb nowy woznam
na přikład: dobyć
zadobyć so do wobchoda
• pak so woznam werba jenož trochu změni
na přikład: dobyć
wudobyć sej prěnje městno
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Někotre skupiny werbow wotwodźujemy z pomocu sufiksow. Woznam werba so pak
njezměni.
na přikład:

nadpadnyć
dopjelnić

nadpadować, dać
dopjelnjeć

dawać,

6. Substantiwizowanje
1. werbalny substantiw
•

werbalny substantiw wotwodźujemy wot pasiwneho participa

na přikład:
připóznać
•
•
•

připóznat(-y, -a, -e)

připóznaće čitać

pola werba “připóznać” šmórnjemy
kóncowku ć
pola participa připóznat(-y, -a, -e)
so konsonant t na ć změni
přida so hišće kóncowka -e

•
•
•

čitan(-y, -a, -e)

čitanje

pola werba “čitać”
šmórnjemy kóncowku ć
pola participa čitan(-y, -a, -e)
so n na nj zmjechči
přida so kóncowka -e

2. substantiwizowanje adjektiwa
•
•

w sadźe trjeba so druhdy adjektiw kaž substantiw
deklinuje so pak kaž adjektiw

na přikład:

wjele dobreho prajić někomu
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