
 

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu 
 

Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT 
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 
Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily – příspěvková organizace 
Číslo a název šablony 
klíčové aktivity  

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení sady VY_32_INOVACE_07 
Tematická oblast Český jazyk – slovní druhy 
Autor Benešová Klára 
Datum vytvoření Září 2012 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0701  
Název materiálu Slovní druhy 
Ročník 5. ročník 

Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci vymýšlí příklady slovních druhů, tvoří věty, určují slovní druhy. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k seznámení se slovními druhy, k procvičování a 
upevňování učiva. 
30 minut  

Použité zdroje 
www.publicdomainpictures.net 
http://office.microsoft.com 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0702  
Název materiálu Podstatná jména 
Ročník 4. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci vyhledávají podstatná jména, určují pád, číslo a rod podstatných jmen. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k seznámení s podstatnými jmény, k procvičování a 
upevňování učiva. 
30 minut 

Použité zdroje 
www.publicdomainpictures.net 
 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0703  
Název materiálu Přídavná jména 

Ročník 5. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci vyhledávají přídavná jména, určují druhy přídavných jmen. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.publicdomainpictures.net/


 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k seznámení s přídavnými jmény, k procvičování a 
upevňování učiva. 
20 minut 

Použité zdroje 
www.publicdomainpictures.net 
 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0704  
Název materiálu Zájmena 
Ročník 5. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci vyhledávají zájmena, přiřazují k jejich druhům správné tvary. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k seznámení se zájmeny, k procvičování a upevňování 
učiva. 
20 minut 

Použité zdroje 
www.publicdomainpictures.net 
 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0705  
Název materiálu Číslovky 
Ročník 5. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci určují druhy číslovek, vymýšlí věty s číslovkami, přiřazují. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 

 Prezentace slouží k seznámení se zájmeny, k procvičování a upevňování 
učiva. 
20 minut 

Použité zdroje www.publicdomainpictures.net 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0706  
Název materiálu Slovesa (2. ročník) 
Ročník 2. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují se slovesy, popisují činnosti.  

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 
Prezentace slouží k seznámení se slovesy, k procvičování a upevňování učiva. 
10 minut 

Použité zdroje www.publicdomainpictures.net 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0707  
Název materiálu Slovesa 

http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.publicdomainpictures.net/


 

Ročník 4. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci popisují činnosti, určují slovesa, u sloves určují osobu, číslo, čas, způsob. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k prohloubení učiva o slovesech, k procvičování a 
upevňování učiva. 
30 minut 

Použité zdroje www.publicdomainpictures.net 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0708  
Název materiálu Příslovce 
Ročník 2. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s příslovci, vymýšlí příklady příslovcí. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 
Prezentace slouží k seznámení s příslovci, k procvičování a upevňování učiva. 
10 minut 

Použité zdroje www.publicdomainpictures.net 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0709  
Název materiálu Předložky, Spojky 

Ročník 2. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s předložkami a spojkami, říkají příklady, vymýšlí věty. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k seznámení s předložkami a spojkami, k procvičování a 
upevňování učiva. 
10 minut 

Použité zdroje www.publicdomainpictures.net 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0710  
Název materiálu Částice, Citoslovce 
Ročník 2. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci se seznamují s částicemi a citoslovci, přiřazují správné částice, doplňují 
hlasy, zvuky. 

Anotace  Prezentace (možné využít interaktivní tabule). 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k seznámení s částicemi a citoslovci, k procvičování a 
upevňování učiva. 
10 minut 

http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.publicdomainpictures.net/


 

Použité zdroje www.publicdomainpictures.net 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0711  
Název materiálu Slovní druhy - opakování 
Ročník 5. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci doplňují slovní druhy, určují slovní druhy, přiřazují správné definice ke 
slovním druhům. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 

Pracovní list je určen k opakování slovních druhů, procvičování a upevnění 
učiva. 
20 minut 

Použité zdroje Vlastní práce autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0712 
Název materiálu Podstatná jména - opakování 
Ročník 4. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 

Žáci vymýšlí podstatná jména, vyhledávají podstatná jména, doplňují vhodné 
podstatné jméno, určují pády podstatných jmen, spojují a hledají správné 
tvary. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 

Pracovní list je určen k opakování podstatných jmen, procvičování a 
upevnění učiva. 
20 minut 

Použité zdroje Vlastní práce autora. 

- 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0713  
Název materiálu Přídavná jména - opakování 
Ročník 5. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci doplňují správné koncovky přídavných jmen, určují druhy přídavných 
jmen. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 

Pracovní list je určen k opakování podstatných jmen, procvičování a 
upevnění učiva. 
20 minut 

Použité zdroje 
www.publicdomainpictures.net 
vlastní práce autora 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0714  

http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.publicdomainpictures.net/


 

Název materiálu Zájmena - opakování 
Ročník 5. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci kroužkují správné definice zájmen, určují druhy zájmen, doplňují a 
zapisují věty se zájmeny. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 
Pracovní list je určen k opakování zájmen, procvičování a upevnění učiva. 
20 minut 

Použité zdroje 
http://office.microsoft.com 
vlastní práce autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0715  
Název materiálu Číslovky - opakování 
Ročník 5. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci vyhledávají číslovky, vyjadřují číslovky slovy, spojují číslovky se správným 
druhem, třídí číslovky podle druhu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 
Pracovní list je určen k opakování číslovek, procvičování a upevnění učiva. 
20 minut 

Použité zdroje Vlastní práce autora 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0716  
Název materiálu Slovesa (2. ročník) - opakování 
Ročník 2. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci vybarvují (rozvíjí jemnou motoriku) slovesa, doplňují křížovku a přiřazují 
činnost. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 
Pracovní list je určen k opakování sloves, procvičování a upevnění učiva. 
10 minut 

Použité zdroje Vlastní práce autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0717  
Název materiálu Slovesa - opakování 
Ročník 4. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci doplňují slovesa, u sloves určují osobu, číslo, čas, způsob, vyhledávají 
správné tvary sloves. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

http://office.microsoft.com/


 

Metodický pokyn 

 Pracovní list je určen k opakování sloves, procvičování, prohloubení a 
upevnění učiva. 
20 minut 

Použité zdroje 

www.publicdomainpictures.net 
vlastní práce autora 
http://office.microsoft.com 
 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0718  
Název materiálu Příslovce - opakování 

Ročník 2. ročník 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci vymýšlí věty s příslovci, spojují a doplňují příslovce. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 

Pracovní list je určen k opakování příslovcí, procvičování, prohloubení a 
upevnění učiva. 
10 minut 

Použité zdroje Vlastní práce autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0719  
Název materiálu Předložky, Spojky - opakování 
Ročník 2. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci hledají a vybarvují předložky, spojky, doplňují vhodná podstatná jména 
k předložkám, vymýšlí věty se spojkami. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 

Pracovní list je určen k opakování předložek a spojek, procvičování a 
upevnění učiva. 
10 minut 

Použité zdroje 
http://office.microsoft.com 
Vlastní práce autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0720  
Název materiálu Částice, citoslovce - opakování 
Ročník 2. ročník 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci vybarvují částice a citoslovce, vyhledávají částice a citoslovce, kroužkují 
částice, citoslovce, doplňují hlasy zvířat a zvuky. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli). 

Metodický pokyn 

Pracovní list je určen k opakování částic a citoslovcí, k procvičování a 
upevnění učiva. 
10 minut 

http://www.publicdomainpictures.net/
http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/


 

Použité zdroje 

www.publicdomainpictures.net 
vlastní práce autora 
 

 

http://www.publicdomainpictures.net/

