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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím inovovaných materiálů. 

Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, 

názornost a interakci. To vše směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke 

zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci motivováni k 

hodnotnějšímu učení.  

V pracovním listu si děti opakují a rozšiřují znalosti o zájmenech. 

Žáci rozdělují zájmena do sedmi skupin (zájmena osobní, 

přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná). 

Cvičení jsou zaměřená na rozšiřování slovní zásoby, vyhledávání zájmen 

v souvislém textu a skloňování zájmen osobních. Tato práce slouží 

k opakování a fixaci učiva o zájmenech zábavnou formou. 
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Plněné výstupy: 

Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 

správných tvarech ve svém mluveném projevu. 

Klíčová slova: 

Zájmena, druhy zájmen (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, 

vztažná, neurčitá, záporná), skloňování osobních zájmen (já, ty, se, 

my, vy). 
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