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Anotace:  

Pracovní listy vznikly v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší množství smyslů. 

Pracovní listy opakují, procvičují a upevňují probranou látku  

o tvoření nepravidelných tvarů při skloňování podstatných jmen, a to 

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

píseň a kost, slov, kde se krátí kmenová souhláska, skloňování 

vlastních jmen osobních nebo pomnožných jmen místních. 

V jednotlivých cvičeních žák pracuje se všemi typy podstatných jmen 

s nepravidelným skloňováním, vyhledává jejich správné tvary, 

přetváří slova do patřičných pádů, pracuje s rčením, utváří správné 

tvary podstatných jmen. 
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Pracovní listy mohou sloužit k individuální či skupinové práci.  

 

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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