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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Nepravidelnosti podstatných jmen 1 – 

prezentace; PowerPoint 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Petra Doskočilová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 23. října 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: 06  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_25.06.DOS.CJ.6 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_25.06.DOS.CJ.6.ML 

Ověření materiálu ve výuce:  

Datum ověření ve výuce: 24. října 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 podstatná jména a jejich nepravidelnosti. 

Žáci postupně prezentací procházejí všechna pravidla a způsoby 

tvoření nepravidelných tvarů při skloňování podstatných jmen, a to u 

názvů částí lidského či zvířecího těla, některých jmen u vzorů píseň 

a kost, všímají si slov, kde se krátí kmenová souhláska, učí se 

správně skloňovat vlastní jména osobní nebo pomnožná jména místní.  
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Plněné výstupy:  

Žák má přehled ve slovních druzích; zná některé odchylky od 

pravidelného skloňování podstatných jmen (názvy částí těla, 

nepravidelnosti u některých jmen vzorů píseň a kost; rozvíjí vztah 

k českému jazyku. 

 

Klíčová slova:  

Podstatná jména, skloňování, odchylky, části lidského těla, pomnožná 

jména místní, krácení kmenové souhlásky, vzory píseň a kost, vlastní 

jména, zdrobněliny. 
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