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Anotace:  

Pracovní listy vznikly v souladu s projektovým záměrem - slouţí tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace ţáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněţ přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší mnoţství smyslů. 

Pracovní listy souhrnně opakují, procvičují a upevňují probranou 

látku podstatných a přídavných jmen. Ţák v jednotlivých cvičeních 

pracuje s různými gramatickými jevy – pravopis a skloňování 

podstatných a přídavných jmen, jejich nepravidelnosti, stupňování 

přídavných jmen apod. V prvním cvičení rozhoduje o správnosti či 

chybě ve větách, v dalším cvičení zase rozpoznává významy rčení, 

doplňuje chybějící přídavná jména. Třetí cvičení je tzv. gramatický 

test. Z moţností ABC ţák vybírá dle svých dosavadních poznatků a 

znalostí správnou odpověď. 
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Pracovní list můţe slouţit jako doplňkový materiál k výuce 

podstatných a přídavných jmen nebo jako domácí cvičení či test. 

 

Plněné výstupy:  

Ţák má přehled ve slovních druzích a rozezná je; zná dělení 

jednotlivého slovního druhu; zná druhy přídavných jmen a umí je 

určovat; tvoří tvary přídavných jmen; stupňuje a skloňuje přídavná 

jména (vyuţívá různých přípon); umí pouţít jmenné tvary přídavných 

jmen; rozlišuje podstatná jména pomnoţná, látková a hromadná rozvíjí 

vztah k českému jazyku. 

Klíčová slova:  

Přídavná jména, podstatná jména, pravopis, kvíz, výběr z moţností. 
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