
                                                                      
    
 
 
 

Přehled vzdělávacích materiálů 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Loučany 

Název a číslo OP OP  Vzdělávání pro konkurenceschopnost , CZ.1.07 

Název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 

Název sady vzdělávacích materiálů Čeština nás baví 

Jméno tvůrce vzdělávací sady Mgr. Zuzana Koláčková 

Číslo sady I2 - 2 

Anotace 

 
Materiál obsahuje 36 pracovních listů do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci 
si procvičují znalosti o větě jednoduché a souvětí, opakují si vyjmenovaná slova, vzory 
podstatných jmen, slovní druhy, využívají znalosti ze slohu (popis, dopis, adresa), využívají 
znalosti českých pohádek k řešení zadaných úkolů.  
 
 
 
 
 

 

Pořadí Číslo Název vzdělávacího materiálu  

01 I2 – 2 – 01   Vyjmenovaná slova 1 Žáci  si procvičují názvy zvířat ve vyjmenovaných slovech 

02 I2 – 2 – 02 Vyjmenovaná slova 2 Žáci luští tajenku, pracují s vyjmenovanými slovy 

03 I2 – 2 – 03 Vyjmenovaná slova 3 Žáci si procvičují vyjmenovaná slova 

04 I2 – 2 – 04 Vyjmenovaná slova 4 Žáci si procvičují vyjmenovaná slova 



                                                                      
    
 
 

05 I2 – 2 – 05 Vyjmenovaná slova 5 Žáci luští tajenku, pracují s vyjmenovanými slovy 

06 I2 – 2 – 06 Vyjmenovaná slova 6 Žáci pracují s vyjmenovanými slovy, skládají vyjmenovaná slov z nabídky písmen 

07 I2 – 2 – 07 Pohádkový kvíz Žáci pracují se znalostmi pohádkových postav z večerníčků 

08 I2 – 2 – 08 Pohádky B. Němcové Žáci spojují správné názvy pohádek B.Němcové, pohádka O Popelce, sestavují osnovu 

09 I2 – 2 – 09 Předložka s, z Žáci doplňují správnou předložku, sestavují příběh z vět, tvoří věty dle daného vzorce 

10 I2 – 2 – 10 Předložky a předpony Žáci skládají slova do vět ve správném pořadí, rozlišují předložky, předpony. 

11 I2 – 2 – 11 Rčení Žáci dokončují správně rčení, vysvětlují , vymýšlí příběh 

12 I2 – 2 – 12 Slovesa Žáci vyhledávají slovesa, tvoří s nimi věty 

13 I2 – 2 – 13 Slovní druhy Žáci třídí slova do tabulky se slovními druhy, procvičují slova příbuzná, tvoří věty 

14 I2 – 2 – 14 Svět pohádek Žáci tvoří z pohádkových postav správné dvojice, kreslí zvířátka 

15 I2 – 2 – 15 Znáš dobře pohádky? Žáci určují název pohádky dle předmětu, dokončují věty z pohádek 

16 I2 – 2 – 16 Hrajeme si se sl. druhy 1 Žáci si procvičují slovní druhy, slova protikladná 

17 I2 – 2 – 17 Hrajeme si se sl. druhy 2 Žáci si procvičují slovní druhy, tvoří podstatná jména z přídavných, zájmena, slovesa 

18 I2 – 2 – 18 Procvičujeme rody Žáci si procvičují rody, přiřazují do sloupců, tvoří slova na dané písmeno 

19 I2 – 2 – 19 Hrajeme si se slovy 1 Žáci spojují slova do dvojic, tvoří věty, doplňují slova dle daných slovních druhů 

20 I2 – 2 – 20 Vlastní jména 
Žáci vyhledávají vlastní jména dle datumu v kalendáři, tvoří slova z přesmyček, doplňují 
počáteční písmena, určují hlavní města 

21 I2 – 2 – 21 Popis Žáci určují slova významem nadřazená, doplňují přídavná jména, popisují kamaráda 



                                                                      
    
 
 

22 I2 – 2 – 22 Popis osoby Žáci kreslí postavu dle popisu, popisují kamaráda 

23 I2 – 2 – 23 Popis pracovního postupu Žáci řadí věty dle správného pořadí,  vyhledávají v postupu suroviny 

24 I2 – 2 – 24 Rod střední Žáci spojují dvojice slov, tvoří dvojice podle rodu, vyhledávají slova rodu středního 

25 I2 – 2 – 25 Rod mužský Žáci doplňují věty, vyhledávají slova rodu mužského 

26 I2 – 2 – 26 Rod ženský 
Žáci řadí dívčí jména podle abecedy, vypisují z mapy názvy rodu ženského, určují správný 
tvar slov ve větách 

27 I2 – 2 – 27 Vzory rodu středního Žáci třídí podstatná jména podle vzorů rodu středního, doplňují koncovky, určují vzor 

28 I2 – 2 – 28 Vzory rodu ženského Žáci třídí podstatná jména podle vzorů rodu ženského, doplňují koncovky, určují vzor 

29 I2 – 2 – 29 Vzory rodu mužského Žáci třídí podstatná jména podle vzorů rodu mužského, doplňují koncovky, určují vzor 

30 I2 – 2 – 30 Přídavná jména Žáci třídí přídavná jména podle druhu, tvoří přídavná jména  z podstatného 

31 I2 – 2 – 31 Vyjmenovaná slova 7 
Žáci tvoří skupinu slov vyjmenovaných a příbuzných, tvoří věty s vyjmenovanými slovy, 
procvičují vyjmenovaná slova 

32 I2 – 2 – 32 
Shoda přísudku 
s podmětem 1 

Žáci doplňují podměty k příčestí minulému,, doplňují přísudky 

33 I2 – 2 – 33 
Shoda přísudku 
s podmětem 2 

Žáci doplňují vhodná příčestí minulá, spojují správné dvojice slov, vypisují základní 
skladební dvojice 

34 I2 – 2 – 34 Věta jednoduchá a souvětí 
Žáci určují počet slov ve větách, doplňují vhodné  spojovací výrazy v souvětí, vymýšlí 
souvětí dle vzorců 

35 I2 – 2 – 35 Nauka o slově 
Žáci oddělují slova ve větách, procvičují slova protikladná, souznačná, citově zabarvená, 
nadřazená 

36 I2 – 2 – 36 Dopis, adresa Žáci si procvičují psaní své adresy, určují vhodná oslovení v dopise, píšou dopis 

 

 


