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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.  

Pracovní list se zaměřuje na souhrnné opakování a procvičování učiva  

o slovních druzích – tvarosloví. Žáci si pozorně přečtou celý úvodní 

text a doplňují i/y, užívají všech pravidel syntaktického pravopisu, 

která znají. Rozdělují slovní druhy na ohebné a neohebné.  

U podstatných jmen a sloves určují mluvnické kategorie. Rozlišují  

a rozdělují druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek. Nahrazují 

v textu předložky a spojky. Žáci využívají všech znalostí, které se 

dosud naučili. Práce může sloužit také jako souhrnný test. 
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Plněné výstupy: 

Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 

správných tvarech ve svém mluveném projevu; určí pád, číslo, vzor a 

rod podstatných jmen; určí mluvnické kategorie slovesa – osobu, číslo, 

způsob, čas; píše správně koncovky podstatných jmen a přídavných jmen 

měkkých a tvrdých; píše správně i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách; zvládá základní příklady syntaktického pravopisu; píše 

správně i/y v koncovkách příčestí minulého (činného) ve shodě přísudku 

s podmětem v základních případech; rozpoznává neohebné slovní druhy  

(s výjimkou částic). 

Klíčová slova: 

Práce s textem, opakování, slovní druhy (podstatná jména, přídavná 

jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, 

částice, citoslovce), pravopis syntaktický. 
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