Pořadové
číslo
III-2-ČJ-III1-9.r.

III-2-ČJ-III2-9.r.

Název
materiálu
SLOVNÍ DRUHY
– PODSTATNÁ
JMÉNA

NEOHEBNÉ
SLOVNÍ DRUHY

Autor
Mgr.
Bronislava
Broďáková

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Použitá literatura a
zdroje
Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, 27 - 30 s.
ISBN 80-7238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, 20-21 s. ISBN 807238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.

Metodika
Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Slovní druhy
- podstatná jména.
Materiál lze použít též v nižších ročnících.
• Strana 3 je motivační a slouží k naladění do tématu. Žáci si připomenou
dělení slovních druhů a přetažením slov roztřídí na ohebné a neohebné.
• Na straně 4 si žáci zopakují a procvičí určování slovních druhů. Mohou je
zapisovat čísly nad slova.
• Strana 5 je zaměřena na podstatná jména a jejich dělení na konkrétní a
abstraktní. Žáci přetažením roztřídí slova.
• Strana 6 je výkladová a může sloužit též jako zápis do sešitu. Je zaměřena
na podstatná jména hromadná, pomnožná a látková.
• Na straně 7 je toolkit, ve kterém žáci třídí přetažením podstatná jména na
hromadná, pomnožná a látková. Okamžitá kontrola tlačítkem Check.
• Strana 8 se vztahuje také předešlému tématu, žáci přetáhnou pojem, který
do řady nepatří, do obdélníčku a ukáže se jim správná odpověď (u úkolů
a)c)). U zadání b),d) se správná odpověď objeví pod oranžovým obdélníkem.
• Strana 9 slouží k zopakování určování mluvnických kategorií u podstatných
jmen. Žáci je zapisují do tabulky, kontrola pod roletou ve spodní části stránky.
• Na straně 10 tvoří žáci správné tvary podstatných jmen podle zadání a
zapisují je. Kontrola pod roletou. Strana může sloužit i jako test.

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Slovní druhy
- neohebné slovní druhy (příslovce, předložky, spojky).
• Strana 3 slouží jako přehled druhů příslovcí, může se použít jako zápis.
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Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
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Fraus 2006, 41 - 45 s.
ISBN 80-7238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, 27-29 s. ISBN 807238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

• Na straně 4 je toolkit na určování druhů příslovcí. Žáci kliknou na knihu, z té
vypadávají příslovce a žáci je přetažením přiřazují k jednotlivým druhům.
• Strana 5 je motivační a slouží jako přechod k předložkám. Po kliknutí
doprostřed stránky se objeví setmělý obrázek.
• Strana 6 slouží jako přehled dělení předložek. Může se použít i jako zápis.
• Na straně 7 je toolkit, ve kterém žáci přetažením slov třídí předložky na
vlastní a nevlastní. Strana je zaměřena na procvičování. Okamžitá kontrola
pod tlačítkem Check.
• Na straně 8 je přehled spojek a jejich dělení na souřadicí a podřadicí. Po
kliknutí na otazník se objeví některé spojky jako příklad, (příčinný poměr
dopíší na tabuli). Přehled může sloužit jako zápis.
• Strana 9 je opět procvičovací. Žáci třídí spojky do dvou skupin (souřadicí,
podřadicí). Kontrola probíhá ihned, správné odpovědi zmizí, chybné se vrátí
zpět a určí znovu.

Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, 31 - 36 s.
ISBN 80-7238-536-4

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Slovní druhy
- přídavná jména, zájmena, číslovky.
Materiál lze použít též v nižších ročnících.
• Strana 3 slouží jako přehledné dělení přídavných jmen. Může se použít jako
zápis.
• Na straně 4 žáci procvičují tvoření tvarů stupňovaných přídavných jmen.
Zapisují na volné linky, poté ověří správnost vytažením příslušného
obdélníčku.
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sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, 22-25 s. ISBN 807238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

• Na straně 5 je toolkit s pexesem. Žáci vyhledávají dvojice - podstatné jméno
a přídavné jméno, které bylo z něho utvořeno. (cvičení zaměřeno na
zdvojené souhlásky).
• Strana 6 slouží jako přehled druhů zájmen. Může se použít jako zápis.
• Na straně 7 je toolkit na určování druhů zájmen. Žáci si „hodí" kostkou,
ukáže se jim zájmeno a oni určí jeho druh. Poté si ho mohou vytáhnout na
plochu a dále s ním pracovat (např. použít ve větě).
• Strana 8 slouží jako přehled druhů číslovek. Může se použít jako zápis.
• Strana 9 je procvičovací (může sloužit také ke zkoušení). Žáci si vyberou
kliknutím číslo, objeví se jim číslovky a oni určují jejich druh.

Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, 7 – 15 s. ISBN
80-7238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Slovní
zásoba a význam slov.
Materiál lze použít také v nižších ročnících.
• Strana 3 slouží jako podklad k vysvětlení pojmů (slovo, sousloví, význam
slov) a uvádí příklady. Může se použít jako zápis.
• Na straně 4 je toolkit, ve kterém žáci přetažením přiřazují slova, která k
sobě podle významu patří. Kontrola pod tlačítkem Check.
• Na straně 5 je další tookit, který slouží k rozřazování slov podle významu na
mnohoznačná a jednoznačná. Žáci přetažením umísťují slova do kotlů,
správně určené slovo zmizí, chybně určené slovo se vrátí a žák má možnost
se hned sám opravit.
• Strana 6 uvádí významové vztahy mezi slovy. Může se použít jako zápis.
• Na straně 7 je toolkit, který slouží k vyhledávání dvojic (pexeso). Žáci hledají
antonyma.

Nakladatelství Fraus
2006, 12-15 s. ISBN 807238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook
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Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, 37 - 40 s.
ISBN 80-7238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, 25-27 s. ISBN 807238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Slovní druhy
- slovesa, jejich mluvnické kategorie, zejména vid a přechodníky.
• Strana 3 slouží jako přehled slovesných tvarů. Může se použít i jako zápis.
• Na straně 4 je výklad a přehled slovesných vidů.
• Strana 5 je připravena na procvičení slovesného vidu. Je zde toolkit na
třídění sloves na dokonavá a nedokonavá. Žáci přetažením třídí daná
slovesa. Okamžitá kontrola pod tlačítkem Check.
• Na straně 6 žáci tvoří vidové dvojice sloves. Kliknutím na pruh se slovesem
se pruh otočí na druhou stranu a ukáže se správná odpověď.
• Na straně 7 žáci tvoří slovesné tvary podle zadání, zapíší na linku a
vytažením červené šipky zkontrolují správnost .
• Na straně 8 je připraven toolkit s kostkami. Žáci si hodí, zobrazí se jim
sloveso, určí mluvnické kategorie. Klikem na šipku kostky sloveso vypadne
ven a žáci s ním mohou dále pracovat (např. tvořit věty). Stranu lze využít též
ke zkoušení.
• Strana 9 je připravena jako výklad přechodníkových tvarů, lze ji použít také
k zápisu.
• Na straně 10 jsou ukázky z pohádek B. Němcové. Žáci vyhledají v textu
přechodníky, zakroužkují a určí jejich druh.

Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook
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Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, 46 - 52 s.
ISBN 80-7238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, 30-31 s. ISBN 807238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématům Věty podle
postoje mluvčího a věty dvojčlenné a jednočlenné a větné ekvivalenty.
Materiál lze použít také v nižších ročnících.
• Strana 3 slouží jako podklad k vysvětlení pojmů (druhy vět podle postoje
mluvčího) a uvádí příklady. Může se použít jako zápis. Kliknutím na otazník
přejdou žáci na stranu 4, kde najdou úkoly.
• Strana 4 slouží k procvičení určování druhů vět podle postoje mluvčího.
Přetažením žáci označí správnou odpověď. Pokud si nebudou jisti, kliknutím
na otazník přejdou na stranu 3, kde mají výklad a mohou si vyhledat
nápovědu.
• Na straně 5 je toolkit, ve kterém žáci rozřazují otázky podle typu na
zjišťovací a doplňovací. Okamžitá kontrola pod tlačítkem Check. Toolkit lze
využít jak k procvičování, tak k opakovacímu zkoušení.
• Strana 6 slouží jako přehledný výklad vět jednočlenných, dvojčlenných a
větných ekvivalentů. Lze využít též jako zápis do sešitu.
• Na straně 7 jsou věty, na kterých si žáci ověří, zda z předešlého výkladu
pochopili látku. Určují věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty.
Přetažením přiřadí správné řešení(nekonečný klonovač). Kontrola pod roletou
v pravé části stránky. Možno též využít k opakování.
• Na straně 8 je umístěn malý testík. Správná odpověď se objeví po kliknutí
na šipku.

Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook
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Mgr.
Bronislava
Broďáková

Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, 57 - 60 s.
ISBN 80-7238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, 32-35 s. ISBN 807238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Skladba základní větné členy.
Materiál lze použít také v nižších ročnících.
• Strana 3 slouží jako podklad k vysvětlení pojmů (základní skladební dvojice
- přísudek, druhy přísudků) a uvádí příklady. Může se použít jako zápis.
• Strana 4 je připravena k procvičování druhů přísudků. Žáci převádějí
přísudky jmenné se sponou na slovesné a naopak. Mohou je též ve větách
podtrhávat. Kontrola pod roletou v pravé části stránky.
• Na straně 5 jsou tytéž věty. Žáci podtrhávají základní skladební dvojice a
určují druhy přísudků.
• Strana 6 slouží jako výklad o podmětech. Může se použít též jako zápis.
• Na straně 7 žáci procvičují vyhledávání podmětů ve větách. Přetažením
správného slova do rámečku vedle věty se objeví okamžitá kontrola.
• Na straně 8 je toolkit na párování skladebních dvojic. Formou pexesa žáci
hledají dvojice podmětu a přísudku a sledují shodu v příčestí minulém.
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VĚTNÉ ČLENY I.

VĚTNÉ ČLENY II.

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, ISBN 807238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, ISBN 80-7238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Skladba rozvíjející větné členy.
Materiál lze použít také v nižších ročnících.

Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Skladba rozvíjející větné členy.
Materiál lze použít také v nižších ročnících.

• Strana 3 slouží jako podklad k vysvětlení pojmů (rozvíjející větné členy předmět) a uvádí příklady. Může se použít jako zápis.
• Na straně 4 je cvičení, ve kterém žáci vyhledávají předměty (zakroužkují,
podtrhnou v textu) a určují jejich pád (zapíší na linku). Kontrola se objeví po
vysunutí záložky v pravé části stránky.
• Strana 5 slouží opět jako přehled druhů příslovečných určení s příklady.
Může se též použít jako zápis do sešitu.
• Na straně 6 je toolkit, ve kterém žáci třídí druhy příslovečných určení. Daný
výraz přetáhnou do příslušného sloupečku. Okamžitá kontrola pod tlačítkem
Check.
• Strana 7 je zaměřena na tvoření vět podle zadaného schématu. Žáci napíší
věty podle zadání. Kontrola na následující straně. Přechod mezi zadáním a
řešením možno realizovat kliknutím na hvězdu.
• Na straně 8 je řešení úkolu z předchozí strany. Přechod mezi zadáním a
řešením pomocí kliknutí na objekt (hvězda).

• Strana 3 slouží jako podklad k vysvětlení pojmů (rozvíjející větné členy přívlastek) a uvádí příklady. Může se použít jako zápis.
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PRAVOPIS

Mgr.
Bronislava
Broďáková

1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, 61 - 62 s.
ISBN 80-7238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, ISBN 80-7238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

• Na straně 4 je toolkit k procvičení druhů přívlastků. Žáci přetažením třídí
přívlastky na shodné a neshodné. Okamžitá kontrola pod tlačítkem Check.
• Na straně 5 je procvičovací cvičení. Žáci převádějí přívlastky shodné na
neshodné a naopak. Zapisují na linky. Kontrola pod roletou v pravé části
stránky.
• Na straně 6 jsou věty. Žáci je znázorňují graficky (nejlépe do svých sešitů) a
určují všechny větné členy. Poté mohou zkontrolovat podle tabule. Mezi
jednotlivými větami a grafy se propojujeme pomocí tlačítek.
• Na stranách 7, 8, 9, 10 jsou graficky znázorněny věty ze strany 6.

Český jazyk 9 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková,
1.vydání,Nakladatelství
Fraus 2006, 80 - 86 s.
ISBN 80-7238-536-4
Český jazyk 9 - pracovní
sešit pro základní školy a

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 9. ročníku k tématu Pravopis.
Materiál slouží k procvičení různých pravopisných jevů různými formami.
Materiál lze použít také v nižších ročnících.
• Na straně 3 jsou věty, ve kterých mají žáci vyhledat a opravit chyby.
Kontrola pod roletou ve spodní části stránky.
• Na vyhledávání chyb v textu je zaměřena také strana 4. Správná odpověď
se zobrazí po kliknutí na srdce.
• Na straně 5 žáci procvičují tvary zájmena JÁ přetažením správného tvaru
(nekonečný klonovač) do věty. Řešení pod roletou. Stranu lze využít též jako
pravopisné cvičení.
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VELKÁ PÍSMENA

Mgr.
Bronislava
Broďáková

víceletá gymnázia, Z.
Krausová, M. Pašková, J.
Vaňková, 1. vydání,
Nakladatelství Fraus
2006, 46-48 s. ISBN 807238-537-2
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

• Na straně 6 je toolkit na procvičení předpon S-,Z-. Žáci rozhodnou, zda
doplní S nebo Z na začátek slova a poté přetáhnou slovo do příslušného
kruhu. Pokud je odpověď správná, slovo zmizí, pokud chybná, vrátí se zpět.
• Strana 7 je připravena na procvičení Ě/NĚ. Žáci doplňují přetažením
správnou skupinu hlásek. Kontrola pod roletou. Stranu lze využít též jako
rychlé doplňovací cvičení.
• Na straně 8 jsou připraveny věty zaměřené na pravopis velkých písmen.
Žáci rozhodují, zda jsou věty napsány pravopisně správně. Správnost řešení
si ověří vytažením záložky po straně. Poté opraví věty napsané chybně a
správnost ověří kliknutím na hvězdu.
• Na straně 9 je řešení úkolu ze strany 8. Propojení mezi stránkami kliknutím
na hvězdu.

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 15 -17
s. ISBN 80-7238-206-3
Krausová, Z., Teršová,R.,
Český jazyk 6 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2004, ISBN
80-7238-347-7
Dobešová,V., Mgr.,

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu
Podstatná jména obecná a vlastní.
Materiál lze použít také ve vyšších ročnících k opakování.
• Na straně 3 je uveden přehled dělení podstatných jmen na jména
obecná a vlastní, slouží též jako zápis.
• Na straně 4 je toolkit, který je určen k procvičování vyložené látky ze
strany 3.
• Na straně 5 je cvičení na procvičení psaní velkých písmen. Správné
řešení pod lištou ve spodní části stránky. Dále je na stránce doplňující
úkol. Řešení na následující straně. Propojení mezi stránkami kliknutím na
hvězdu.
• Na straně 6 je řešení doplňujícího úkolu ze strany 5. Propojení mezi
stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 7 je uveden přehled pravidel psaní velkých písmen u
víceslovných názvů. Slouží též jako zápis do sešitu.

• Na straně 8 je připraven malý test na psaní velkých písmen u
Fialová, V., Mgr.,
víceslovných názvů. Žáci přetahují správná řešení do rámečků, kontrola
Průvodce českým
správnosti se objeví ihned.
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
Psaní velkých písmen, V.
Hartmannová,
nakladatelství Nová škola,
1999
III-2-ČJ-III12-6.r.

PŘÍDAVNÁ
JMÉNA

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 30 - 39
s. ISBN 80-7238-206-3
Krausová, Z., Teršová,R.,
Český jazyk 6 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2004, 25 - 26
s. ISBN 80-7238-347-7
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Slovní druhy
- přídavná jména a skloňování a stupňování přídavných jmen.
• Na straně 3 je přehled druhů přídavných jmen a jejich vzorů.
• Na straně 4 je přehled stupňování přídavných jmen. Může sloužit též jako
zápis do sešitu.
• Na straně 5 je toolkit, ve kterém si žáci procvičí určování stupňů přídavných
jmen. Přetahují přídavná jména do příslušných sloupců. Okamžitá kontrola
pod tlačítkem Check.
• Na straně 6 je cvičení na tvoření 2. stupně přídavných jmen, zejména
nepravidelných. Žáci zapisují utvořené tvary do vět. Kontrola správnosti za
roletou.
• Na straně 7 je toolkit. Žáci rozhodnou, zda se ve 2. stupni píše -mně, nebo mě a přetáhnou příslušné přídavné jméno do kruhu. Kontrola se objeví ihned.
• Na straně 8 je tabulka. Úkolem žáků je doplnit mluvnické kategorie
přídavných jmen k daným výrazům. Kontrola správnosti na straně 9.
Propojení mezi stránkami kliknutím na tlačítko.
• Na straně 9 je doplněná tabulka ze strany 8. Propojení mezi stránkami
kliknutím na tlačítko.

2005, ISBN 80-7358-019-5
datakabinet
obrázky - Galerie Smart
Notebook
III-2-ČJ-III13-6.r.

III-2-ČJ-III14-6.r.

SKLOŇOVÁNÍ
ZÁJMEN

ČÍSLOVKY

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 41 - 46
s. ISBN 80-7238-206-3
Krausová, Z., Teršová,R.,
Český jazyk 6 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2004, 25 - 26
s. ISBN 80-7238-347-7
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
datakabinet
obrázky - Galerie Smart
Notebook

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Slovní druhy
- zájmena a skloňování zájmen.

Mgr.
Bronislava

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Slovní druhy
- číslovky a skloňování číslovek.

• Na straně 3 je umístěn přehled druhů zájmen. Kliknutím na tlačítko se
dostaneme na stranu 4.
• Na straně 4 je vyskloňováno zájmeno JÁ a ON. Přehled slouží k
připomenutí skloňování nebo jako zápis do sešitu.
• Na straně 5 je cvičení na procvičení tvarů zájmen JÁ, ON. Žáci přetahují
správné tvary zájmen do vět. Kontrola správnosti za roletou.
• Na straně 6 je toolkit, ve kterém si žáci procvičí užití zájmen sebou, s sebou.
Přetažením infinitivu slovesa do příslušného kruhu se jim objeví okamžitá
kontrola správnosti.
• Na straně 7 jsou slovní spojení, ke kterým žáci přidávají zájmena TEN NÁŠ
a procvičují užití slovesných tvarů. Kontrola se objeví po kliknutí na slovní
spojení.
• Na straně 8 jsou věty na rozlišení užití zájmen MŮJ, SVŮJ. Žáci dopisují do
vět správné tvary a potom kontrolují vytažením správného tvaru ze záložky.

III-2-ČJ-III15-6.r.

SLOVESA

Broďáková

pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 50 - 52
s. ISBN 80-7238-206-3
Krausová, Z., Teršová,R.,
Český jazyk 6 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2004,26 - 27
s. ISBN 80-7238-347-7
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
datakabinet
obrázky - Galerie Smart
Notebook

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 53 - 60
s. ISBN 80-7238-206-3
Krausová, Z., Teršová,R.,
Český jazyk 6 - pracovní

• Na straně 3 a 4 jsou přehledy druhů číslovek a výklad. Strana 4 může
sloužit též jako zápis do sešitu.
• Na straně 5 je toolkit. Žáci třídí číslovky na určité a neurčité. Okamžitá
kontrola pod tlačítkem Check.
• Na straně 6 je také toolkit. Žáci přetažením přiřazují číslovky k jednotlivým
druhům. Kontrola pod tlačítkem Check.
• Na straně 7 je cvičení na doplňování teček za číslovkami řadovými. Žáci
mohou psát zároveň do sešitů. Kontrola správnosti pod roletou v dolní části.
• Na straně 8 je přehled skloňování číslovky dvě, obě.
• Na straně 9 je cvičení na procvičení používání spisovných tvarů těchto
číslovek. Žáci přetahují správný tvar do věty. Kontrola správnosti na straně
10. Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
•Na straně 10 je správné řešení cvičení za strany 9. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Slovní druhy
- slovesa a slovesné tvary.
• Na straně 3 a 4 jsou přehledy sloves a jejich tvarů. Strana 4 může sloužit
též jako zápis do sešitu.
• Na straně 5 je toolkit, ve kterém žáci přetažením rozlišují slovesné tvary
jednoduché a složené. Kontrola pod tlačítkem Check.
• Na straně 6 je tabulka. Žáci určují a doplňují mluvnické kategorie. Řešení je
na následující straně. Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 7 je řešení cvičení ze strany 6. Propojení mezi stránkami
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PODMĚT

Mgr.
Bronislava
Broďáková

sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2004, 28 - 30
s. ISBN 80-7238-347-7
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
datakabinet
obrázky - Galerie Smart
Notebook

kliknutím na hvězdu.
• Na straně 8 je přehled tvoření podmiňovacího způsobu přítomného i
minulého. Může sloužit též jako zápis do sešitu.
• Na straně 9 je toolkit. Žáci rozlišují podmiňovací způsob přítomný a minulý.
Kontrola se objeví okamžitě po přetažení slovesného tvaru a dokončení
cvičení.
• Na straně 10 je cvičení na spojování slovesných tvarů s odpovídajícími
mluvnickými kategoriemi. Řešení na následující straně. Propojení mezi
stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 11 je vyřešené cvičení ze strany 10. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 64 -66
s. ISBN 80-7238-206-3
Krausová, Z., Teršová,R.,
Český jazyk 6 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2004, 32-34
s. ISBN 80-7238-347-7
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Skladba základní větné členy.
Materiál lze použít také ve vyšších ročnících jako opakování.
• Na straně 3 je přehled učiva. Může sloužit též jako zápis do sešitu.
• Na straně 4 je cvičení na určování podmětů ve větě. Žáci vyhledají podmět,
podtrhnou a určí, jakým slovním druhem je vyjádřen. Kontrola na následující
straně. Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 5 je řešení cvičení ze strany 4. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.
• Na straně 6 je cvičení na shodu přísudku s podmětem. Žáci doplní
přetažením do věty vhodný podmět z nabídky a do přísudku správnou
koncovku (nekonečný klonovač). Kontrola cvičení na následující straně.
Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 7 je řešení cvičení ze strany 6. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.
• Na straně 8 je toolkit na procvičení koncovek v přísudku. Žáci přetažením
třídí výrazy podle správných koncovek v příčestí. Okamžitá kontrola pod
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PŘÍVLASTEK

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

tlačítkem Check.
• Na straně 9 je přehled druhů podmětů a jejich grafického znázorňování.
Může sloužit též jako zápis do sešitu.
• Na straně 10 je cvičení na určování druhů podmětů. Žáci vyhledají ve větě
podmět, podtrhnou a určí jeho druh (nekonečný klonovač). Řešení na
následující straně. Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 11 je řešení cvičení ze strany 10. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 67 - 68
s. ISBN 80-7238-206-3
Krausová, Z., Teršová,R.,
Český jazyk 6 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2004, 34 - 35
s. ISBN 80-7238-347-7
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Skladba rozvíjející větné členy.
Materiál lze použít také ve vyšších ročnících jako opakování.
• Na straně 3 je přehled. Může sloužit též jako zápis do sešitu.
• Na straně 4 je toolkit na procvičení určování přívastků shodných a
neshodných. Žáci přetažením třídí přívlastky na shodné a neshodné. Kontrola
se objeví ihned po dokončení cvičení.
• Na straně 5 je cvičení na převádění přívlastků shodných na neshodné a
naopak. Správné řešení se objeví po kliknutí na daný výraz.
• Na straně 6 je přehled druhů přívlastků. Může sloužit též jako zápis do
sešitu.
• Na straně 7 je cvičení na určování druhů přívlastků. Žáci vyhledají ve větě
přívlastek, podtrhnou ho a přetažením určí jeho druh (nekonečný konovač).
Řešení na následující straně. Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 8 je řešení cvičení ze strany 7. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.
• Na straně 9 je cvičení. Žáci přiřazují k podstatným jménům vhodné
přívlastky a určují jejich druh (nekonečný klonovač). Řešení na následující
straně. Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
•Na straně 10 je řešení cvičení ze strany 9. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.
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PŘEDMĚT

PŘÍSLOVEČNÉ
URČENÍ

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Mgr.
Bronislava
Broďáková

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 69 -70
s. ISBN 80-7238-206-3
Krausová, Z., Teršová,R.,
Český jazyk 6 - pracovní
sešit pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2004, 35 - 36
s. ISBN 80-7238-347-7
Dobešová,V., Mgr.,
Fialová, V., Mgr.,
Průvodce českým
jazykem aneb co byste
měli znát ze základní
školy,1. vydání - dotisk,
Nakladatelství Didaktis,
2005, ISBN 80-7358-019-5
obrázky - Galerie Smart
Notebook

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Skladba rozvíjející větné členy.
Materiál lze použít také ve vyšších ročnících jako opakování.

Krausová, Z.,Teršová,R.,
Český jazyk 6 - učebnice
pro základní školy a
víceletá gymnázia, 1.
vydání, Nakladatelství
Fraus, Plzeň 2003, 70 -72
s. ISBN 80-7238-206-3

Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Skladba rozvíjející větné členy.
Materiál lze použít také ve vyšších ročnících jako opakování.

• Na straně 3 je přehled. Může sloužit též jako zápis do sešitu.
• Na straně 4 pokračuje výklad o předmětech.
• Na straně 5 je toolkit, který je slouží k procvičení rozlišení 2. a 4 pádu. Žáci
přetahují výrazy do příslušných polí. Kontrola se objeví ihned po dokončení
cvičení.
• Na straně 6 je cvičení, ve kterém žáci přetažením přiřazují ke slovesům
vhodné předměty a určují jejich pád (nekonečný klonovač). Kontrola na
následující straně. Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 7 je řešení cvičení ze strany 6. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.
• Na straně 8 je pexeso. Žáci hledají dvojice příslušného slovesa a vhodného
předmětu.
• Na straně 9 je cvičení na vyhledávání předmětů ve větách a určování jejich
druhů. Žáci ve větě podtrhnou předměty a přetažením určí jejich druh
(nekonečný klonovač). Kontrola cvičení na následující straně. Propojení mezi
stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 10 je vyřešené cvičení ze strany 9. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.

• Na straně 3 je přehled. Může sloužit též jako zápis do sešitu.
• Na straně 4 je toolkit na procvičení určování druhů příslovečných určení.
Žáci přetažením třídí PU na PUM, PUČ, PUZ. Kontrola se objeví ihned po
dokončení cvičení.
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• Na straně 5 je cvičení na doplňování vhodných PU k daným slovesům. Žáci
přetažením vybírají z nabídky a zároveň určují druh PU. Možné řešení je na
následující straně. Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 6 je možné řešení cvičení ze strany 5. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.
• Na straně 7 je přehled. Může sloužit též jako zápis do sešitu.
• Na straně 8 je cvičení na vyhledávání PU ve větách. Žáci podtrhnou ve větě
PU a určí jeho druh (nekonečný klonovač). Kontrola je na následující straně.
Propojení mezi stránkami kliknutím na hvězdu.
• Na straně 9 je kontrola cvičení ze strany 8. Propojení mezi stránkami
kliknutím na hvězdu.
• Na straně 10 je pexeso. Žáci hledají dvojice (sloveso a vhodné PU).
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Materiál je určen pro předmět Český jazyk v 6. ročníku k tématu Skladba rozvíjející větné členy.
Materiál lze použít také ve vyšších ročnících jako opakování.
• Na straně 3 je výklad a přehled grafického znázorňování vět.
• Na straně 4 je cvičení s pěti větami. Žáci znázorňují tyto věty graficky a
určují všechny větné členy. Správné řešení grafů se objeví vždy po kliknutí na
modré tlačítko, které nás přepne na stránku s řešením.
• Na straně 5 -9 jsou správná řešení vět ze strany 4. Zpět na zadání se
dostaneme kliknutím na modré tlačítko.
• Na stranách 10 - 12 jsou uvedeny grafy a žáci podle nich vymýšlí věty.
Příklady vět pod roletou v dolní části stránky.
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