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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Slovní druhy 1 – prezentace; 

PowerPoint 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Petra Doskočilová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 20. září 2013 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk        

Tematická oblast: Tvarosloví                                   

Sada: 25 

Číslo DUM v sadě: 01  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_25.01.DOS.CJ.6 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_25.01.DOS.CJ.6.ML 

Ověření materiálu ve výuce:  

Datum ověření ve výuce: 23. září 2013 

Ověřující učitel: Mgr. Petra Doskočilová 

Třída: VI. A 

 

Anotace:  

Digitální učební materiál je vypracován v souladu s projektovým 

záměrem a v souladu se školním vzdělávacím programem. Použití ICT 

technologií umožňuje prezentaci textového i obrazového materiálu, a 

tak slouží ke zvýšení názornosti a umožňuje v procesu učení zapojení 

více smyslů. 

Prezentace je zaměřena na slovní druhy, jejich dělení. Materiál 

slouží jako textová podpora pro lepší orientaci v dané oblasti. Žáci 

si opakují učivo z 5. ročníku, průběžně sledují prezentaci, upevňují 

si dříve získané informace a následovně vypracovávají úkoly zaměřené 

vždy na daný slovní druh. Prezentace může sloužit jako souhrnné 

opakování.  
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Plněné výstupy:  

Žák má přehled ve slovních druzích a rozezná je; umí klasifikovat 

jednotlivé slovní druhy a rozdělit je na ohebné a neohebné; 

přiřazuje slova z textu k danému slovnímu druhu; zná dělení 

jednotlivého slovního druhu. 

 

Klíčová slova:  

Slovní druhy, slova ohebná a neohebná, časování, skloňování, 

významové rozdíly. 
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