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Základní informace o předmětu 
 

Vyučující: Mgr. Václav Víška, Ph.D. 

 

 

 

 
Úvod do studia předmětu (anotace) a jeho cíl 
 

Cílem inovovaného předmětu Integrovaná didaktika českého jazyka pro druhý stupeň 

základních škol je prezentovat teorii vyučování českého jazyka moderní formou 

v intencích vzdělávacích změn v českém školství. 

Předmět je vystaven na pojetí rámcového školství, je pracováno s RVP ZV jako 

oficiálním standardizovaným dokumentem a zejména při přednáškách je na tento 

dokument odkazováno. 

 

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybraným typem okruhů, které jsou v české 

základní škole akcentovány a poukázat na jejich didaktický aspekt. Disciplína je 

chápána integrovaně, tedy zahrnuje rovinu jazykovou i stylovou, avšak pro přehlednost 

dodržuje jednotlivé okruhy separovaně. 

Předmět je vystaven jako souhrn vybraných okruhů z oblasti českého jazyka a slohu. 

Okruhy jsou zpracovány v několika dimenzích. Některé jsou pojaty teoreticky, některé 

v sobě integrují praktickou aplikaci do vyučování explicitně a u většiny z nich jsou 

uvedeny praktické ukázky námětů. 

 

Předpokládá se, že předkládaný text je studijní oporou, tedy materiálem, který vhodně 

doplňuje přednášky z uvedeného předmětu. Zároveň se předpokládá, že připravenost 

studujících při seminářích, čehož lze docílit například studiem této opory. 

Literatura uvedená k disciplíně reflektuje primárně didaktickou rovinu s přesahem do 

lingvistiky, stylistiky a obecné pedagogiky. 
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1. RVP, ŠVP 

 

Principy RVP ZV  

 

- Vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání 

žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol, 

- specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci 

základního vzdělávání, 

- vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo, 

- zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s 

výrazně formativními funkcemi, 

- podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti 

jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, 

odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s 

individuálními potřebami žáků. 

 

- Umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

- Je závazný pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího 

řízení pro vstup do středního vzdělávání. 

- RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách 

inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i 

podle měnících se potřeb a zájmů žáků. 

 

Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje RVP ZV  
 

- zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků  

- uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a 

možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky 

- vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a 

individuálních předpokladů žáků 

- vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné 

motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky 
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- prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, 

individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního 

hodnocení 

- zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a 

oslabit důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol 

- zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků. 

 

 

Klíčové kompetence  

- Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti.  

- Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z 

obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho 

vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské 

společnosti. 

 

Kompetence k učení  

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence komunikativní  

Kompetence sociální a personální  

Kompetence občanské  

Kompetence pracovní 

 

Očekávané výstupy 

- Soubor bodů, které by žáci na konci základního vzdělávání měli ovládat. 

- Nejsou stanoveny metody, které by učitelé měli používat, jsou pouze naznačeny 

ty aktivizující. 

- Učivo je stanoveno v obecných rysech. 

 

Vzdělávací oblasti – vzdělávací obory  

- Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

- Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)  

- Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie) 
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- Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

- Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

- Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

- Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

- Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

- Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru český jazyk a literatura 
 

- Český jazyk a literatura 

- Komunikační a slohová výchova 

- Jazyková výchova 

- Literární výchova 

 

Komunikační a slohová výchova 

- Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení,  

- číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě 

přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším 

situacím,  

- analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.  

- Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho 

výstavbu. 

 

Jazyková výchova 

- Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby 

českého jazyka.  

- Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy.  

- Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je 

základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.  

- Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich 

obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich 

shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění.  

- Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání 

většiny informací, ale i předmětem poznávání. 
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Literární výchova 

- Žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat 

jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní 

názory o přečteném díle.  

- Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí 

základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce 

literárního textu.  

- Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně 

ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní 

život. 

 

Školní vzdělávací program tvorba – krok za krokem 

1.  Identifikační údaje 

název ŠVP: 

Název ŠVP patří k nezbytným identifikačním údajům. Škola uvede buď přímo 

v názvu, nebo v dalších upřesňujících údajích, že jde o ŠVP pro základní vzdělávání 

(případně pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním 

postižením), nebo že byl ŠVP vytvořen podle RVP ZV (respektive RVP ZV a jeho 

přílohy RVP ZV–LMP). 

 

předkladatel: 

-  název školy 

-  adresa školy 

-  jméno ředitele 

-  kontakty 

zřizovatel: 

 -  název 

 -  adresa 

 -  kontakty 

platnost dokumentu od:  

datum  

podpis ředitele  

razítko školy 
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Škola může uvést i motivační název svého ŠVP, který by měl vystihovat zaměření 

školy, být v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy, případně vystihovat 

jiná konkrétní specifika či myšlenky, které školu a její ŠVP nějak charakterizují 

(předznamenávají). 

 

2.  Charakteristika školy 

úplnost a velikost školy 

Škola uvede, zda je plně organizovaná, nebo zda má jen některý stupeň vzdělávání 

(případně jen některé ročníky daného stupně). Dále je vhodné uvést typ školy 

(městská, spádová atd.), její kapacitu, počet tříd v ročnících apod. 

vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) 

charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) 

dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty (školskou radou, školskými 

poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) 

 

3.  Charakteristika ŠVP 

zaměření školy 

V tomto bodě škola vymezuje, co považuje ve svém vzdělávání za nejdůležitější, na 

co se zaměří, co bude především podporovat  a rozvíjet, co se stane jejími prioritami 

atd.  

Zaměření školy nemusí být jen zdůrazněním toho, co škola dobře zvládá, ale i toho, 

co škola chce zvládnout a k čemu si postupně vytváří fungující systém.  

 

výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve 

výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků 

zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

začlenění průřezových témat (výčet všech průřezových témat a jejich tematických 

okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou 

tematické okruhy realizovány) 

 

4.  Učební plán 
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tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných 

vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení 

časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty 

hodin              v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň 

poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná 

specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z 

tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl 

vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako 

příslušný vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je 

vyučovací hodina atd.) 

 

5.  Učební osnovy 

Učební osnovy se zpracovávají pro každý vyučovací předmět, včetně volitelných 

předmětů i vyučovacích předmětů vzniklých z průřezových témat. 

název vyučovacího předmětu 

Každý vyučovací předmět musí mít svůj název, který stanovuje škola. Doporučuje se, 

aby jednotlivé názvy byly ve shodě se vzdělávacím obsahem oboru, z něhož byl 

vyučovací předmět vytvořen, a aby byly srozumitelné pro žáky, jejich rodiče i širší 

veřejnost. Název vyučovacího předmětu v učebních osnovách musí souhlasit 

s názvem v učebním plánu. 

 

charakteristika vyučovacího předmětu: 

obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých 

vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu 

vytvořen) 

 

vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do 

delších časových úseků 

výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových 

úseků, ve vazbě na očekávané výstupy  

průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností 

v ročnících 
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Při tvorbě učebních osnov může škola postupovat těmito způsoby: 

1) Zformuluje výstupy, které postupně povedou k tomu, že bude naplněn očekávaný 

výstup RVP ZV. Zařadí je do ročníků a k nim přiřazuje (rozpracovává) do ročníků 

učivo, jehož prostřednictvím žák požadovaného výstupu dosáhne. 

2) Zformuluje výstupy, které postupně povedou k tomu, že bude naplněn očekávaný 

výstup RVP ZV. Tyto dílčí výstupy zařadí do ročníků. Pokud by se k rozpracovaným 

dílčím výstupům přiřazovalo opakovaně stejné učivo, je možné je uvést pro více 

ročníků najednou. 

3) Zformuluje výstupy, které postupně povedou k tomu, že bude naplněn očekávaný 

výstup RVP ZV. Tyto výstupy jsou zpracovány pro delší časové období. V takových 

případech škola rozpracovává do jednotlivých ročníků učivo. 

Další doporučené údaje: 

mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky upřesňující realizaci 

vzdělávacího obsahu 

 

 

 

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

pravidla pro hodnocení žáků:  

způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů 

kritéria hodnocení 

V pravidlech pro hodnocení škola vymezí, jaký způsob hodnocení žáků bude na 

jednotlivých stupních (případně v konkrétních ročnících, vyučovacích předmětech) 

používat).  

Dále škola stanoví pravidla, která budou učitelé u jednotlivých způsobů hodnocení 

uplatňovat (v čem se bude hodnocení lišit vzhledem k věku žáků, případně vzhledem 

k jednotlivým předmětům, jak mohou hodnocení ovlivňovat žáci atd.). 

Způsob hodnocení by měl být podložen kritérii hodnocení, která by se měla odvíjet 

od klíčových kompetencí.  

 

autoevaluace školy: 

oblasti autoevaluace 

cíle a kritéria autoevaluace 

nástroje autoevaluace  
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časové rozvržení evaluačních činností 

 

  



2. Metody a formy práce v ČJ 

 

 

Výukové metody 

Pojem metoda je původu řeckého (methodos), znamená postup nebo cestu.
1
 

Z hlediska didaktického je metoda chápána jako způsob záměrného uspořádání činností 

učitele i žáků, které směřují k určitým cílům. Úžeji specifikovat můžeme také výukovou 

metodu. Tento pojem budeme chápat jako cestu k dosažení stanovených výukových 

cílů. Takto ji lze charakterizovat jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele 

a učebních aktivit žáka, který je zaměřen na dosažení učitelem stanovených a žáky 

akceptovatelných výukových cílů. (Maňák, 1990) 

Vyučovací metody procházely dlouhým historickým vývojem. Měnily se 

v závislosti na historicko-společenských podmínkách vyučování, na charakteru školy 

jako vzdělávací instituce, která reprezentovala určitou epochu, v závislosti na pojetí 

vyučovacího procesu v jednotlivém historicky chápaném období. Následuje diachronní 

náhled na vyučovací metody.  

 

 

Pohled do historie
2
 

V počátečním období vývoje lidské společnosti bylo učení, pokud se dá vůbec o 

učení zmínit, založeno na praktické činnosti, základní metodou byla tedy nápodoba.  

V období vzniku lidské řeči začínají být názornost a praktická činnost 

potlačovány. Slovo se stává základním prostředkem přenosu vědomostí. Vyučování se 

vyznačuje pasivitou žáků a to přetrvává až do středověku.  

Ve středověku dominovaly metody slovní. Zvláště patrné to bylo při pamětném 

osvojování církevních textů nebo při disputacích, kdy se z protikladů vyvozovalo 

konečné řešení. Nositelem informací se tedy stalo slovo.  

Počátky renesance znamenaly mimo jiné vynález knihtisku. Z toho plyne masové 

rozšíření tištěných knih, jako například slabikáře a později i učebnic. Zde je patrné 

spojení slova s názorem, z toho vyplývá pasivní účast žáků ve vyučování.  

                                                 
1
 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. 

2
 Srovnej s Grecmanová a kol. 2003; Kalhoust, Obst 2002; Maňák, Švec 2003; Skalková 1999, Václavík 

1997.  
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V 17. století Jan Ámos Komenský vyžadoval přirozenou metodu vzdělávání, 

odvozenou z poznávání a napodobování přírody. Byla stanovena trojice metod – 

analytické, syntetické a synkritické (srovnávací), které rozvinuli později Pestalozzi, 

Diesterweg nebo například Ušinskij.  

V 19. století založil Johan Fridrich Herbart didaktické postupy na analýze 

psychických procesů, které se realizují při osvojování učiva. Na přelomu 19. a 20. 

století se velký důraz kladl na vlastní žákovu činnost, především praktickou.  

V polovině 50. let 20. století, v souvislosti s vědeckotechnickou revolucí směřují 

vyučovací metody k aktivní činnosti žáků, myšlenkové i praktické.  

V 70. a 80. letech 20. století se začaly objevovat požadavky na maximální 

využívání pomůcek s didaktickou technikou, zařazování regulačních a zpětnovazebních 

prvků do vyučovacích metod, důraz na používání vyučovacích metod aktivizujících 

žáky, integraci slova, názoru a praktické činnosti.  

Dosavadní pojetí považujeme za tzv. transmisivní (předávající), kdy učitel ví, umí, 

je kompetentní, je garantem pravdy a přichází, aby žáky naučil a předal jim své 

vědomosti. Naproti tomu žáci neumí, nevědí, nejsou kompetentní a do školy přicházejí, 

aby tyto poznatky od učitele přijali. (Skalková, 1999) 

Ve 20. století se rozvíjí reformní pedagogické hnutí. Dále také konstruktivistické 

vyučování, zde učitel vytváří podmínky a zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co 

nejvyšší úrovně. Učitel je garantem metody a žáci přicházejí, aby přemýšleli, rozvinuli, 

reorganizovali své dosavadní poznatky a objevili nové poznatky.  

V současné škole, kterou často označujeme jako postmoderní, se objevují inovační 

didaktické teorie a koncepce, které jsou založeny nejenom na metodické kompetenci 

vyučujícího, ale i na aktivní spoluúčasti žáků.  
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Klasifikace výukových metod 

Pro další zkoumání v souvislosti s praktickým využitím výukových metod je třeba 

provést jejich přehlednou klasifikaci, ze které budeme v dalším textu vycházet pro 

třídění výukových metod vhodných pro český jazyk. Vybrali jsme třídění, které provedli 

Maňák a Švec (2003). Jedná se o nejnovější klasifikaci výukových metod, a také o 

klasifikaci, která je nejkomplexnější.
3
 

 

Klasifikace výukových metod 

1 Klasické výukové metody 

1.1 Metody slovní 

1.1.1 Vyprávění 

1.1.2 Vysvětlování 

1.1.3 Přednáška 

1.1.4 Práce s textem 

1.1.5 Rozhovor 

1.2 Metody názorně-demonstrační 

1.2.1 Předvádění a pozorování 

1.2.2 Práce s obrazem 

1.2.3 Instruktáž 

1.3 Metody dovednostně-praktické 

1.3.1 Napodobování 

1.3.2 Manipulování, laborování, experimentování 

1.3.3 Vytváření dovedností 

1.3.4 Produkční metody 

2 Aktivizující metody 

2.1 Metody diskusní 

2.2 Metody heuristické, řešení problémů 

2.3 Metody situační 

2.4 Metody inscenační 

2.5 Didaktické hry 

                                                 
3
 Srovnej Maňák (1999); Skalková (1999) 
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3 Komplexní výukové metody 

3.1 Frontální výuka 

3.2 Skupinová a kooperativní výuka 

3.3 Partnerská výuka 

3.4 Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků 

3.5 Kritické myšlení 

3.6 Brainstorming 

3.7 Projektová výuka 

3.8 Výuka dramatem 

3.9 Otevřené učení 

3.10  Učení v životních situacích 

3.11  Televizní výuka 

3.12  Výuka podporovaná počítačem 

3.13  Sugestopedie a superlearning 

3.14  Hypnopedie 

(Maňák, Švec 2003, s. 49) 
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Charakteristika metod výuky z hlediska jejich využití v českém jazyce na ZŠ 

 

Klasické výukové metody 

Metody slovní
4
 

Rozvoj komunikačních dovedností je základním cílem učitele nejen českého 

jazyka. Slovní metody jsou od počátků lidské společnosti velmi důležitým 

pedagogickým nástrojem. 

Metody slovní, které lze v českém jazyce využít, lze charakterizovat jako metody 

tradiční. Mluvíme o nich jako o základní skupině výukových metod, protože se 

uplatňují jako metody samostatně, mohou také doprovázet nebo doplňovat všechny 

metody ostatní, neboť slovo je nutným doplňkem každého lidského poznávání, práce i 

učení, je nezbytnou formou a nositelem lidského myšlení.  

Při výuce je třeba si uvědomit, že slovo je nutno spojovat se smyslovým 

vnímáním, s praktickou činností, a také s myšlením.  

Po učiteli se vyžaduje jazykově správná formulace myšlenek, používání 

spisovných tvarů jazyka i ortoepická výslovnost.   

Slovní metody můžeme vnímat jako monologické, sem patří vyprávění, výklad, 

přednáška, dále jako dialogické, sem patří rozhovor, dialog a diskuze, a na metodu 

práce s textem, například s učebnicí. 

 

 

 

 

 

 

 

Metody názorně demonstrační
5
  

 

                                                 
4
 K tomu lépe Maňák (2003). 

5
 K tomu lépe Maňák (2003). 
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Zprostředkovávání poznatků se převážně opírá o přímý názor, o nazíravé 

poznávání jevů často bez aktivního působení na ně. Veškeré poznání začíná počitkem a 

vjemem. Ve výuce jsou tato aspekty posíleny moderními technickými prostředky, jako 

je film, televize, video, CD – Rom. Mluvíme tak o demonstračních metodách. 

Demonstrační metody se od sebe liší předváděným materiálem nebo technikou 

demonstrace. Společným rysem je předvádění názorného materiálu učitelem nebo 

příslušným technickým zařízením a pozorování předváděných jevů žáky.  

Patří sem praktické metody. Pramenem poznání je praxe a práce žáků, jejich 

přímý styk s předmětem a možnost manipulace s ním. Přináší nové podněty, impulsy a 

problémy z praxe do vyučování a přispívají tím k oboustrannému spojení školy a života.  

Dílčí praktické metody mají společného jmenovatele – dovednosti, které jsou 

těsně spjaty s vědomostmi. Vědomosti jsou podmínkou účinného vytvoření dovedností, 

jsou pro provádění praktické činnosti nezbytné.  

Významné místo mezi praktickými metodami zaujímá instruktáž. Je to 

kombinovaná metoda sestávající z vysvětlování, předvádění a vlastního nácviku 

činnosti. 

Metody dovednostně-praktické
6
 

 

Výuka zaměřená na posílení praktických aktivit žáků je odrazem tzv. 

dovednostně-praktických výukových metod.  Dle Maňáka (2003) jde o takové postupy, 

které kultivují žákovy činnosti vedoucí k osvojení psychomotorických a motorických 

dovedností a k tvorbě materiálních produktů. Jsou výborným předpokladem pro 

vytváření praktických, pracovních, technických a manipulačních aktivit žáků. Mezi 

dovednostně-praktické metody řadíme napodobování, manipulování, laborování a 

experimentování, vytváření dovedností a produkci. 

V souvislosti s českým jazykem je vhodné upozornit zejména na metody 

produkční. Charakteristický je pro ně výsledný produkt praktické činnosti. Setkat se 

tedy s nimi můžeme například v závěrečné fázi nácviku slohových projevů 

v komunikační a slohové výchově. 

 

Aktivizující metody výuky 

                                                 
6
 K tomu lépe Maňák (2003). 
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Jedná se metody, ve kterých se žák aktivně podílí na procesu učení a výuka se 

přizpůsobuje jeho schopnostem a potřebám. V tradiční výuce je to obráceně, tam stojí 

v centru výuky učitel, výuka vyhovuje učiteli, žák se musí přizpůsobit.  

Aktivizující metody tedy uplatňují problémový přístup k učení. Jsou založeny na 

bázi tvořivého přístupu k učivu, proto jsou silně motivační.  

Základní skupiny aktivizujících metod jsou následující: 

• diskuzní metody, 

• heuristické metody, metody řešení problémů, 

• situační metody, 

• inscenační metody, 

• didaktické hry. 

 

Diskuzní metody navazují na metodu rozhovoru, avšak předmětem komunikace 

je vždy nějaký problém. Takovým příkladem je třeba tzv. burza nápadů – v průběhu 

přibližně dvanácti minut vyžaduje učitel od žáků, aby vyprodukovali k vybranému 

tématu co nejvíce spontánních nápadů. Tyto náměty se zapisují na tabuli, aby 

inspirovali další žáky k novým nápadům. 

Mezi aktivizující metody výuky řadíme metody heuristické, metody řešení 

problémů. Jedná se  o metody, které  

Dalším typem aktivizujících metod jsou situační metody. Jde o postupy, při nichž 

se vychází z nějaké konkrétní situace, jíž je nutno řešit. Například tzv. případová 

metoda, která se opírá o didakticky zjednodušený popis situace, která se může přihodit 

nebo která skutečně nastala.  

Mezi aktivizující metody patří také metody inscenační. Spočívají v hraní rolí 

osob zúčastněných v určité simulované sociální situaci. Role mohou být žáky zvolené 

nebo přidělené. Simulovaná situace se řeší nejen v teoretické rovině, ale přímou 

realizací za účasti aktérů. V podstatě jde o problémovou metodu, která se přibližuje 

lidskému jednání v reálné situaci. Metody umělecké, psychosociální, terapeutické, 

výchovně – vzdělávací.  
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Výchovně-vzdělávací význam metod spočívá v tom, že se žáci vžívají do role, 

kterou předvádějí. Inscenaci částí vyučovacího procesu se říká mikroteaching – využívá 

se jí při přípravě budoucích učitelů.  

Posledním typem aktivizujících metod výuky jsou didaktické hry
7
.  

 

Komplexní výukové metody 

V této kapitole se pokusíme pouze o krátký náhled ke zmíněné problematice 

komplexních výukových metod.  

O těchto metodách
8
 lze říci, že rozšiřují akční rádius výukových metod o prvky 

organizace ve vyučování. Někteří odborníci je tedy považují spíše za organizační formy 

vyučování.
9
 Tyto výukové metody, pokud převezmeme terminologii používanou 

Maňákem a Švecem (2003) stírají klasický model pedagogické vědy (metoda – forma – 

prostředek). Všechny tři aspekty jsou v nich souhrnně obsaženy.  

Odborná pedagogická veřejnost se však i přes zmíněnou dichotomii názvosloví 

shoduje v tom, že se jedná o složité metodické útvary, které předpokládají rozličnou 

kombinaci několika prvků didaktického systému (metody, organizační formy práce, 

didaktické prostředky, modelové situace apod.).  

V prostředí této studijní příručky se budeme zabývat pouze tzv. projektovou 

výukou v českém jazyce. V důsledku jejího aktivizujícího akcentu ji v následující 

kapitole vřadíme mezi aktivizující výukové metody a demonstrujeme na pozadí 

praktických námětů pro školní praxi.  

 

 

Aktivizující
10

 metody výuky vhodné pro výuku českého jazyka na ZŠ 

V této studijní příručce se budeme zabývat třemi typy aktivizujících metod výuky, 

které lze integrovat a použít v hodinách českého jazyka na základní škole.  

 

Jedná se o: 

 metody projektové,  

 miniprojekty, 

                                                 
7
 Viz kapitola 2.3.  

8
 Viz klasifikace v kapitole 1.2. 

9
 Srovnej Solfronk 1991. 

10
 Pojem aktivizující používá Maňák se Švecem (2003), jinak je frekventovaný termín 

aktivizační. 
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 didaktické hry. 

 

Projektová metoda  

 

Alternativou k tradičnímu pojetí výuky  je projektová metoda. Její podstatou je 

předložení určitého úkolu, který má komplexnější charakter a který žáci musí řešit. 

Primární motivace spočívající v samotném zadání úkolu vede k zájmu o získávání 

poznatků i dovedností, učení je výraznou potřebou a v této situaci je učení velice 

intenzivní.  

V současné době k projektové metodě směřuje konstruktivistické pojetí školní 

práce. Při využívání projektové metody je důležité pojmout edukační proces 

integrovaně. Tématem vyučování přestává být izolovaný předmět. Stávají se jím určité 

problémy, které je třeba při projektu vyřešit.  

Výuka vedená klasickým stylem výkladu učitele samozřejmě zcela nemizí, 

spoustu věcí je třeba žákům vysvětlit, těžiště se však přesouvá do oblasti řešení úkolů 

v rámci projektu. Přitom si žáci znalosti ještě doplňují a upevňují.  

Při práci na projektech je úkolem učitele naplnit vyučovací dobu činnostmi s 

takovým obsahem, aby byla probírána a procvičována témata z jednotlivých oblastí 

vzdělávacího programu (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání).  

 

 

 

Zásady tvorby projektu 

 

Následující řádky jsou doporučením pro studenty, kteří užívají tuto studijní 

příručku. Jedná se o formální stránky projektové dokumentace. Každý projekt, který je 

zpracováván pro účely využití v pedagogické praxi by měl obsahovat níže popsané 

zásady, dle kterých lze identifikovat jaké klíčové kompetence, očekávané výstupy a 

případně průřezová témata z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání rozvíjí. 

 

Návrh struktury projektu: 

Název projektu – motivační název (měl by na první pohled zaujmout). 
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Zaměření – třída (v duchu RVP). 

Zaměření – učivo (meze se nekladou – mezipředmětové vztahy jsou jenom vítány). 

Úvod do projektu – čím se budete se žáky zabývat, kolik hodin tomu věnujete, co je 

cílem projektu apod. 

Počet hodin, typy vyučovacích hodin, předměty. 

Popis projektu – jak postupovat, cvičení a metody. Důležité jsou metody a formy práce 

(očekávány jsou ty inovační a netradiční). 

Literatura a pomůcky, které budete potřebovat při samotné realizaci projektu, uveďte 

pomůcky a literaturu, kterou můžou žáci využít při práci na projektu. Uveďte také 

literaturu (v soupisu), kterou jste měli v ruce při zpracovávání projektu. 

Co byste ještě ve svém projektu mohli mít: 

Zapojte více vyučovacích předmětů než jen český jazyk. 

Popište prostředí, ve kterém se projekt realizuje (škola, mimoškolní prostředí, jiné 

prostředí: knihovny, muzea, příroda, domov, les, ulice, rozhlas, TV, tisk, virtuální 

prostředí apod. 

 

Co byste měli do projektu zahrnout 

 klíčové kompetence, 

 průřezová témata, 

 očekávané výstupy. 

 

Klíčové kompetence  

 kompetence k učení,  

 kompetence k řešení problémů,  

 kompetence komunikativní,  

 kompetence sociální a personální,  

 kompetence občanské,  

 kompetence pracovní.  

 

Průřezová témata   

 osobnostní a sociální výchova;  

 výchova demokratického občana;  

 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech;  
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 multikulturní výchova;  

 environmentální výchova;  

 mediální výchova.  

 

 

Miniprojekty  

  

Výuková metoda, která je založená na podobných charakteristikách jako metody 

projektové. Zkrácená je pouze doba realizace nebo zaměření učiva. Moderní pojetí 

výuky českého jazyka se neschovává za pravopis a syntax, nebo za popis pracovního 

postupu či vypravování o zážitku z prázdnin. Cesta je v duchu změn a v duchu 

Rámcového vzdělávacího programu otevřená mezipředmětovým vztahům a tvořivé 

práci. Jedním ze způsobů jsou miniprojekty.    

 

Ukázky miniprojektů 

 

Mobil ve škole 

 Žáci mají dovoleno přinést si mobil do školy a mít jej zapnutý. 

 Společná aktivita – diskuze nad otázkami: 

„Známe dobře své mazlíčky?“  

       „Co vím o (svém) mobilním telefonu?“  

 Učitel zapisuje na tabuli jednotlivé postřehy a sdělení žáků.  

 Diskuse směřuje k využití jednotlivých funkcí v praxi, jejich smysluplnosti.  

 Žáci si mohou některé činnosti vyzkoušet (kalkulačka, světlo, budík, apod.).  

 Třída je rozčleněna na tři pracovní prostory. Každý prostor obsahuje úkoly 

napsané na kartičkách.  

 Žáci si vybírají stanoviště i úkoly podle svých schopností a zájmů. Povinností 

každého žáka je splnit předem stanovený základ z každé oblasti (1 – 2 úkoly). 

Další úkoly plní podle volného času. Splněné úkoly vyznačují do tabulky na 

velkém papíru zavěšené na tabuli. Tabulka obsahuje jména žáků a názvy úkolů.  
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Práce se SMS 

Přečteme žákům známý text, přiměřeně dlouhý vzhledem k věku. Pro mladší děti 

například úryvek pohádky apod. Pro starší žáky text známý být nemusí. Úkolem žáků je 

zkrátit text formou SMS, tedy formou 160 znaků tak, aniž by ztratil smysl. 

 

Miniprojekt brainstormingového typu nazvaný Moje koláž. 

Žáci mají za úkol zpracovat informace o své osobě a nakonec je určitou formou 

prezentovat.  

Postup: 

 Tři vybraní žáci mají za úkol někoho předvést. Ostatní se nejprve pokusí 

uhodnout osobu a následně diskutují o charakterových vlastnostech tajemné 

osoby. 

 Na tabuli nebo jiné viditelné místo každý žák zaznamená jednu zápornou a 

jednu kladnou lidskou charakterovou vlastnost. 

 Každý žák si vybere a zapíše pět vlastností, které charakterizují jeho samotného. 

 Každý žák si obkreslí na papír svou ruku a vlastnosti vypíše do prstů. Mezi prsty 

žák vepíše činnosti, které rád dělá. 

Potom si každý sám doplní cvičení, které rozvíjí charakterové vlastnosti netradiční 

formou: 

 Kdybych byl zvířetem, byl bych …, protože … 

 Kdybych byl nábytkem, byl bych …, protože … 

 Kdybych byl autem, byl bych …, protože … 

 Kdybych byl barvou, byl bych …, protože … 

 Kdybych byl jiným člověkem, byl bych …,  protože … 

 Kdybych byl hudebním nástrojem, byl bych …, protože … 

V další činnosti, nazvané Moje reklama má žák napsat ve spolupráci s předchozími 

body reklamu o své osobě. 
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Následuje prezentace vizuální a verbální. 

 

Didaktická hra 

 

Hra je podstatným rysem celého evolučního procesu. Z pedagogického hlediska se 

hra jeví jako specifický druh aktivity, který je společný pro člověka i vyšší živočichy, 

zejména v rané fázi vývoje. U člověka to je jedna ze základních forem činností (vedle 

práce a učení), pro něž je charakteristické, že je to svobodně zvolená aktivita, která 

nesleduje žádný zvláštní účel, ale cíl a hodnotu má sama o sobě (Maňák, Švec, 2003). 

Při využívání herních aktivit ve výuce je nutné si uvědomit, že mezi hrou a 

učením přes mnohé shodné rysy existuje také rozpor. Didaktická hra by se měla 

vyvarovat dvou extrémů: sledování učebních cílů nesmí tak silně překrývat vlastní 

podstatu hry, že žák již nevnímá herní činnosti jako hru a volnost hry nemůže jít tak 

daleko, že se zcela vytratí cíl výuky.  

Začleňování didaktických her do výuky musí počítat s tím, že hra v životě žáků 

plní specifické funkce (ve větší míře než dříve kompenzuje chudost sociálních podnětů 

a citových vztahů). Hra je také poznamenána komerčními zájmy. Učitel, který do výuky 

vnáší herní prvky, je konfrontován se situací, kdy jsou žáci zahlceni technickými 

zařízeními pro hry (takže „hry bez vítěze“, které nabízí škola, nejsou moc přitažlivé).  

Možným nebezpečím je tzv. didaktizace her. Jde o to, že se potlačuje                                 

a instrumentalizuje původní podstata a smysl her. Učitel by měl usilovat o organické a 

přirozenější sepětí hry a učení.  

Hra ve výuce nemůže být bez cíle, protože i ona by měla jako veškerý edukační 

proces přispívat rozvoji sociálních, kognitivních, kreativních, tělesných, volních a 

estetických kompetencí žáků. 

 

Didaktická struktura hry 

Hra jako výuková metoda má svou didaktickou strukturu: 

 

PŘIPRAVENOST ŽÁKA 

informace, pravidla 

motivace 
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(Maňák, Švec, 2003, s. 127) 

 

Didaktická hra ztrácí část své spontánnosti, svobody a nevázanosti na přesný cíl a 

lze ji vymezit jako seberealizační aktivitu jedinců nebo skupin, která má svobodnou 

volbu, uplatnění zájmů, spontánnost a uvolnění a přizpůsobuje se tak pedagogickým 

cílům.  

Didaktická hra si zachovává většinu znaků herních činností, takže si žáci jistou 

omezenost didaktické hry danou jejím usměrňováním a cílovou orientací při správném 

pedagogickém vedení ani příliš neuvědomují. Hra a učení vyrůstají ze společných 

kořenů, proto by se škola měla snažit dualistické myšlenkové tradice, že práce a učení 

nelze slučovat s hrou. Velkou úlohu má motivace – dynamizující faktor překonávající 

didaktické zásady do hry, pokud nepřekročí snesitelnou míru, protože určitým 

regulačním faktorem jsou také dobrovolně akceptovaná pravidla, která některé hry 

obsahují.  

 

Klasifikace didaktických her 

Didaktické hry zahrnují velké množství různorodých aktivit, které lze utřídit 

z různých hledisek – např. H. Meyer (2000) třídí hry následujícím způsobem: 

výchozí situace, 

cíl hry 

seberealizace 

 

 

vedoucí hry 

 

 

zpětná vazba 

 

řízení hry 

 

výsledky hry 

 

překážky 

průběh, 

řešení hry 
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 Interakční hry, svobodné hry (s hračkami, stavebnicemi, simulace činností), 

sportovní a skupinové hry (účastnit se mohou všichni hráči), hry s pravidly, 

společenské hry, myšlenkové a strategické hry, učební hry. 

 Simulační hry (hraní rolí, řešení případů, konfliktní hry, loutky, maňásci). 

 Scénické hry, rozlišení mezi hráči a diváky, jeviště, rekvizity, speciální oblečení 

(volná nebo úzká návaznost na divadelní hry, divadelní představení). 

 

 

Postup začlenění didaktické hry do výuky 

Chceme-li didaktickou hru začlenit do výuky, je třeba stanovit na základě 

metodické přípravy určitý postup k jejímu začlenění výuky: 

a. vytyčení cílů hry (kognitivních, sociálních, emocionálních, ujasnění důvodů pro 

volbu konkrétní hry), 

b. diagnóza připravenosti žáků (potřebné vědomosti, dovednosti, zkušenosti, 

přiměřená náročnost hry), 

c. ujasnění pravidel hry (jejich znalost žáky, jejich upevnění, jejich obměna), 

d. vymezení úlohy vedoucího hry (řízení, hodnocení, svěření této funkce žákům je 

možné, až získají zkušenosti), 

e. stanovení způsobu hodnocení (diskuze, otázky subjektivity), 

f. zajištění vhodného místa (uspořádání místnosti, úprava terénu), 

g. příprava pomůcek, materiálu, rekvizit (možnosti improvizace, vlastní výroba), 

h. určení časového limitu hry (rozvrh průběhu hry, časové možnosti účastníků), 

i. promyšlení případných variant (možné modifikace, iniciativa žáků, rušivé 

zásahy). 

(Maňák, Švec, 2003) 

 

 

Hra jako vyučovací metoda 

 

V současné době mnohé inovační proudy akcentují význam hry jako vyučovací 

metody. Od počátků 60. let 20. století nabývá hra na popularitě jako jedna 

z didaktických metod aplikovaných i při práci se žáky středních a vyšších škol. Různé 

druhy her použitelné ve vyučování: didaktické hry, hry s pravidly. Oba typy ukazují, že 

žák se učí zachovávat stanovená pravidla, což podporuje nejen žákovu socializaci, ale 
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vede žáka k sebekontrole. Poznávání a učení probíhají nenásilně, za spontánního zájmu. 

Ve hře se uplatňuje kultura života dospělých – žák se totiž učí jednat s lidmi, s pravidly 

chování.  

Při hře lze využívat různých pomůcek – hraček (hra s dětským telefonem, 

s tiskárničkou apod. Oblíbené jsou hry se stavebnicemi.  

Výsledek hry jako didaktické metody vždy závisí na situaci ve třídě i na tvořivosti 

a organizačních schopností dítěte.  

Zvláštní skupinou her jsou soutěže, u nichž se výsledek posuzuje s ohledem na 

umístění účastníků v určitém pořadí. Soutěže učí smyslu pro fair play, toleranci, 

vyvinutí maximálního úsilí a odpovědnosti za celek. Neměly by podněcovat 

k samoúčelné konkurenčnosti, nezdravé rivalitě, dosažení vítězství za každou cenu.  

 

 

 

Didaktické aspekty hry jako vyučovací metody 

 

• Didaktická hra rozvíjí logické a kombinační myšlení žáků, zlepšuje koncentraci 

pozornosti, rozvíjí tvořivé myšlení, cvičí paměť, představivost. 

•  Hry mohou žáka velmi intenzivně zapojovat do výuky a přimět je k takovému 

soustředění, jakého nelze dosáhnout pomocí žádné jiné metody.  

• Díky zvýšenému zájmu a motivaci, který je vyvolán zejména kratší hrou, mohou 

žáci získat k předmětu i k učiteli kladný vztah. 
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3. Pravopis 

 

Cílem této oblasti je poukázat na jevy, které jsou v rámci výuky českého jazyka na 

základní škole prezentovány a zároveň jsou akcentovány problematické záležitosti. 

 

Dělení pravopisných jevů: 

Lexikální pravopis 

  psaní velkých písmen 

  předpony s a z 

  zkratky a značky 

  akademické tituly a hodnosti 

Morfologický pravopis 

  skloňování osobních jmen 

  oslovování 5. pádem 

  podmiňovací způsob u sloves 

  složená přídavná jména 

  adjektiva slovesná 

  spřežky 

Syntaktický pravopis 

  čárka před spojkou a 

  interpunkce ve větě jednoduché 
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  interpunkce v souvětí 

  přívlastek volný a těsný 

 

Psaní velkých písmen 

• Názvy ulic, restaurací apod. s předložkovou vazbou: 

         Na Hradě, Pod Věží, U Kapitána … 

         Na Hrázce, Pod Zámečkem, Na Okrouhlíku … 

• Názvy náměstí, nábřeží apod.: 

    náměstí Republiky, náměstí Karla Čapka, náměstí Mezi Zahrádkami,  

    Riegrovo náměstí, Tylovo nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše… 

Pravopisná pravidla a obecné zásady při psaní vlastních jmen 

 

V následujících skupinách podstatných jmen, kterým říkáme vlastní jména, píšeme na 

začátku velké písmeno. Srovnejte skupiny v učebnici s kapitolou Psaní velkých písmen 

v Pravidlech českého pravopisu a ve Stručné mluvnici české. 

 

• jména, příjmení, přídomky a přezdívky: Petr, Petrův, Honzík, Karel 

Novák, Jan Žižka z Trocnova, Karel IV. (Čtvrtý), Učitel národů (Komenský), 

Jiří z Poděbrad, Karel Veliký, Alexandr Makedonský, Archimédův zákon, 

náčelník Velký medvěd; 

 

• příslušníci národů a kmenů: Čech, Angličan, Slovan, Lužický Srb, Hanák, 

Moravský Slovák; Inkové, indián z kmene Apačů; 

 

• zeměpisné názvy planet, světadílů, zemí, ulic, řek, pohoří: Země, Jupiter, 

Měsíc, Slunce, Evropa, Korsika, Slovensko, Čína, Karlův most, Na Kotli, 

Revoluční ulice, Labe, Orlice, Vysoké Tatry, Říp; 

 

• názvy ulic, náměstí, mostů, hradů, domů, divadel, restaurací: Na Kotli, 

náměstí Republiky, Jiráskův most, hrad Pernštejn, Týnský chrám, Národní 

divadlo, restaurace Na Hrázce; 

 

• názvy politických stran, vyznamenání, řádů, cen, významných 

dokumentů a literárních či uměleckých děl: Strana zelených, Nobelova 

cena za literaturu, Miss České republiky, Zlatá bula sicilská, Dekret 

kutnohorský, Sbírka zákonů, Ústava ČR, Kytice, Máj, Babička, Kde domov 

můj?; 

 

• orgány státní správy, instituce, školy:  Poslanecká sněmovna, Úřad vlády 

České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Obvodní soud pro Prahu 5, 

Český červený kříž, Komerční banka, Základní škola v Úsově, Gymnázium 

Jana Keplera v Praze 6, Střední průmyslová škola stavební Praha 1, České 

vysoké učení technické, Univerzita Karlova, Karlova univerzita, Fakulta 
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dětského lékařství Univerzity Karlovy, Národní divadlo, Hudební divadlo v 

Karlíně, kino Blaník; 

 

• názvy svátků, historických událostí a názvy výrobků: Štědrý den, 

Velikonoce, Velká francouzská revoluce, Škoda Felicia, Hanácká kyselka. 

 

 

Pravidla zapisování vlastních jmen: 

 

 V jednoslovných názvech píšeme počáteční písmeno velké (Jiří, Vltava, Škoda). 

 V souslovích se píše velké písmeno většinou v prvním slově (Střelecký ostrov, 

Česká republika), pokud je druhá část sousloví vlastním jménem, píše se také 

s velkým písmenem, kromě předložky (Hradec Králové, Mladá Boleslav, Žďár 

nad Sázavou). 

 

 Je-li na začátku sousloví podstatné jméno, které se opakuje ve více názvech, píše 

se s malým písmenem (ostrov Kréta, mys Dobré naděje, zámek Hrubý Rohovec, 

ulice Vodičkova). 

 Začíná-li vlastní jméno či sousloví předložkou, píše se velkým písmenem 

předložka i slovo následující (Na Hrázce, Na Kotli, Mezi Zahrádkami, U Tří 

lilií, knihkupectví U Tlusté knihy), pokud ale předložka není součástí názvu, píše 

se s malým písmenem (sejdeme se na Můstku, cesta vede mezi zahrádkami, 

jdeme na večeři k Medvídkům). 

 Názvy stoupenců hnutí, organizací a řádů se píší s malým počátečním písmenem 

(husita, sokol, skaut, františkán, mormon). 

 

1. Rozhodni, kde napíšeš velké a kde malé písmeno, své tvrzení zdůvodni. Můžeš 

spolupracovat s Pravidly českého pravopisu. 

 

(Č/č) _eská republika, řeka (M/m) _orava, večeříme v restauraci (U/u) _ (K/k) _oně, 

bydlím v (U/u) _lici (N/n) _a (Š/š) _ancích, přeplaval (K/k) _anál (L/l) _a (M/m) 

_anche, studuji na (Z/z) _ákladní škole v (P/p) _oděbradech, poslouchám skupinu 

(Ch/ch) _inaski, procestoval (S/s) _tředozemní (M/m) _oře, navštívil (O/o) _strov 

(M/m) _adagaskar, léčil se v (L/l) _ázních (L/l) _uhačovice, volil politickou stranu 

(O/o) _bčanští (D/d) _emokraté. 

 

Předpony s, z 

a)předpona s-, se- 

-směr dohromady (shromáždit se, shrabat, sbalit) 

-směr shora dolů (spadl, sestoupil) 

-směr z povrchu pryč (smazat tabuli) 

Slova, která je nutno si pamatovat: strava, strávit, spotřebovat, stmívat se , skončit, 

strnout, shořet, shnít, apod. Tato slova se většinou shodují s výslovností. 
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b)předpony z-, ze- 

-stát se nějakým (ztrouchnivěl, zčervenal) 

-dokončení děje           (zlomil se, zklamal) 

Slova, která je nutno si zapamatovat: zpěv, zpívat, způsobit, zkoušet, zkumavka 

(zkoumat), ztepilý, apod. 

 

Dvojice slov rozlišené jen předponami s (se-) a z (ze-) 

1. Obě slova jsou zřetelně rozlišena v pravopisu i ve výslovnosti 

sedřít  (kůži z těla)    - zedřít /se/ (přílišnou námahou) 

sjednat (mír, smlouvu)               - zjednat (pořádek, nápravu) 

slézat /se/,slézt, slézt /se/ (dolů, dohromady) - zlézat, zlézt (hory) 

slíbat (líbáním setřít)    - zlíbat (někomu) 

slít (dohromady)                - zlít (polít) 

smazat (mazáním setřít)               - zmazat (umazat) 

směna, směnit (např. peníze)   - změna, změnit (př. zaměstnání) 

smotat (svinout)                - zmotat (poplést, zmást) 

sválet (kameny ze svahu)               - zválet (poválet) 

svést (dolů, dohromady, ke zlému)  - zvést (zkazit) 

svolat (pozvat k jednání)               - zvolat (vykřiknout) 

svolit (souhlasit)                - zvolit (vyvolit) 

svrhnout (dolů)                - zvrhnout (převrhnout) 

 

2. Obě slova jsou zřetelně rozlišena pouze v pravopisu, nikoli ve výslovnosti 

sběh (lidu)                 - zběh (dezertér) 

sběhlý (dolů nebo dohromady)              - zběhlý (zkušený) 

sběhnout, sbíhat (dolů)               - zběhnout, zbíhat (dezertovat) 

sběhnout se, sbíhat se (dohromady)  - zběhnout se, zbíhat se (přihodit se) 

sbít (přitlouci k sobě)    - zbít (nabít někomu) 

shlédnout (pohledět shora dolů)              - zhlédnout (spatřit) 

shlížet (shora dolů)    - zhlížet se (v zrcadle) 

skopat (shora nebo dohromady)              - zkopat (kopáním upravit,někoho 

pokopat 

skosit (kosou posekat)               - zkosit (učinit kosým) 

skreslit, skreslovat (v techn.kreslení)  - zkreslit, zkreslovat (podat 

zkomoleně) 

správa, spravit, spravovat (opravit, řidít)  - zpráva, zpravit, zpravovat 

(informovat) 

stéci /se/, stékat /se/ (dolů, dohromady)             - ztéci, ztékat (hradby) 

stěžovat si (naříkat)    - ztěžovat (činit obtížným) 

stlouci (dohromady)    - ztlouci (nabít někomu) 

strhat, strhnout (dolů)    - ztrhat, ztrhnout (přílišnou 

námahou) 

stvrdit, stvrzovat (potvrdit)   - ztvrdit, ztvrzovat (učinit tvrdým) 

súčtovat (spočítat položky)   - zúčtovat (provést účtování) 

sužovat (utlačovat, trápit)               - zužovat (činit úzkým) 
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Předložky s, se, z , ze 

Předložky s, se se pojí se 7. pádem (s kolem, se psem) 

Předložky z, že se pojí s 2. pádem (z domu, ze dřeva). 

Poznámka: vedle důsledného psaní z, ze ve 2. pádě můžeme napsat i předložku s, se 

a to jen při směřování z povrchu pryč – tedy „setřel prach se stolu“ i „setřel prach ze 

stolu“. 

Pravidla pravopisu uvádějí celou řadu dvojic, lišících se významem i pravopisem: 

sběh lidí x vojenský zběh               stěžovat si něco x ztěžovat práci 

shlížet dolů x zhlížet se v zrcadle  sjednat schůzku x zjednat pořádek,  

 

Psaní procent, km apod. v textu 

45 % - čtyřicet pět procent 

45% - pětačtyřiceti procentní 

50 km – padesát kilometrů 

50km rychlost – padesátikilometrová rychlost 

12° pivo – dvanáctistupňové pivo 

 

Bez mezery píšeme také, vyjádříme-li zkratku slovy: 

50kilometrová rychlost, 3procentní roztok, 60stupňový úhel 

 

Podobně se píše: 

20krát, 20násobný (nikoliv 20tinásobný) 

 

Další značky: 

5. čce – 5. července 

20x – 20krát – 20násobný (nikoliv 20tinásobný) 

Mezi číslicemi označujícími hodiny a minuty se píše tečka: 

7.30 

Mezi celky a desetinnými zlomky se píše čárka: 

3,14159           12,50 Kč 

Pozor u psaní data: 

23. 11. 2010 

• Přejatá slova 

S a Z 

Ve slovech zdomácnělých se píše z: akvizice, azyl, expozice, izoglosa, filozofie… 

IZMUS/ZMUS 
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romantizmus/romantismus; mechanizmus/mechanismus 

 

Psaní spojovníku (spojovací čárka) 

Spojovník se píše tehdy, jsou-li obě složky ve vztahu souřadném a první je zakončena 

na –sko, -cko, -ně, -ově: 

•  společensko-politický, ekonomicko-hospodářský, politicko-ekonomický, 

obchodně-ekonomický,  analogově-číslicový 

•  česko-francouzský, analyticko-syntetický – vztah vzájemnosti 

Spojovník se nepíše u složených přídavných jmen: 

•  vzniklých z ustálených spojení příd. jména a podst. jména: vysokoškolský 

(vysoká škola), latinskoamerický (Latinská Amerika) 

•  oba členy jsou ve vztahu slučovacím a první člen není zakončen na  

   (hluchoněmý, červenomodrý, sladkokyselý) 

• první člen je tvořen podstatným jménem: palivoenergetický 

• Složená přídavná jména 

 

Někdy slouží k významovému odlišení: 

• politickoekonomický (týkající se politické ekonomie) 

• politicko-ekonomický (politický a ekonomický) 

• kulturněpolitický (týkající se kulturní politiky) 

• kulturně-politický (kulturní a politický) 

 

Pomlčka 

Slouží k naznačení větší přestávky v řeči. Je to ten delší znak ve Wordu. 

• Psaní spojovníku 

 

Podstatná jména 

• příjmení:  Rimskij-Korsakov, Otýlie Sklenářová-Malá 

• (básnická jména mající podobu přídavného jména se nepřipojují: Karel Havlíček 

Borovský) 

• u místních jmen: Frýdek-Místek, Alma-Ata, Praha-východ 

• Souřadné spojení obou složek: kuchař-číšník 

 

Spojka -li 
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• Připojuje se zpravidla k prvnímu slovu věty:  Chceš-li, přijdu. 

• Pokud je tato spojka součástí jediné složené spojky,  píšeme bez spojovníku: 

ačli, jestliže, čili… 

 

Adjektiva účelová a dějová 

• Přídavná jména kropicí – kropící, měřicí – měřící, řídicí – řídící se od sebe 

formálně liší jen délkou samohlásky -i-,  

• významově však totožná nejsou, a neměla by se tedy zaměňovat,  

• je mezi nimi stejný rozdíl jako u dvojic ovládací – ovládající, zvedací – 

zvedající, psací – píšící.  

Adjektiva účelová  

• Podoby čisticí, měřicí, řídicí, ovládací, zvedací, psací jsou přídavná jména 

účelová.  

 

Vyjadřují, k čemu věc slouží:  

• měřicí (zvedací, psací) zařízení je zařízení určené k měření (ke zvedání, k psaní),  

• řídicí (ovládací) panel je pojmenován podle toho, že slouží k řízení (ovládání).  

• Píší se s krátkým i. 

 

Adjektiva dějová 

• Přídavná jména kropící, řídící, měřící, kterým odpovídají podoby ovládající, 

zvedající, píšící, se nazývají dějová.  

• Jimi se vyjadřuje děj (činnost) právě probíhající: např. kropící vůz je vůz, který 

právě kropí.  

• Pro tato přídavná jména je obvyklé, že stojí většinou až za podstatným jménem 

a že bývají rozvitá – přístroj měřící vlhkost vzduchu, jeřáb zvedající panel.  

• O osobách se podoby na -ící používají výhradně: řídící pracovník, velící 

důstojník, místodržící.  

 

Spřežky 

• Spřahování je specifický způsob tvoření slov, oba členy, jimiž se nově vzniklý 

(spřažený) výraz vytváří, si uchovávají ve všech svých tvarech, nebo alespoň ve 

tvaru základním, stejnou podobu.  
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• Tvoříme tak například číslovky (dvacet jedna – jedenadvacet) či přídavná jména 

(hrající dlouho – dlouhohrající), příslovce (zanicnasvětě, nanic) a podstatná 

jména (zmrtvýchvstání).  

 

Příslovečné spřežky 

• Uvedeným slovotvorným postupem jsou tvořeny především příslovečné spřežky 

tak, že se předložky spojují:  

      a) s podstatnými jmény (zpravidla, obden) 

      b) se zpodstatnělými přídavnými jmény (doleva, načerveno) 

      c) se zájmeny (zasvé, potom) 

      d) s číslovkami (natřikrát) 

      e) s příslovci (najindy, odnaproti)  

 

• Příslovečné spřežky píšeme jako jedno slovo, tj. dohromady.  

• Hranice chápání určitého výrazu jako spřežky však není ve všech případech 

jasná, často dochází ke kolísání, a nezřídka proto vedle sebe existují jak podoby 

psané zvlášť, tak dohromady, jejichž význam je totožný (na příklad – 

například).  

• Na druhou stranu u některých příslovcí již dlouho není užíván jejich výchozí, 

dvojslovný výraz a jsou chápána jako spřežky jen z vývojových, 

etymologických důvodů (vzhůru, zpět atp.).  

• Zda jde o spřežku, si můžeme u mnoha výrazů ověřit ve Slovníku spisovné 

češtiny nebo v Pravidlech českého pravopisu.  

• Pokud hledaný výraz nenalezneme ani v jedné příručce, jde většinou o dvě 

samostatná slova, a proto je píšeme zvlášť.  

• Spojení se jmény podstatnými: dohromady, dokonce, nakvap, vcelku, vzápětí, 

zbrusu. 

       Obojím způsobem: bezesporu/beze sporu; bezpochyby/bez pochyby;  obden/ob den 

       Domluvme si schůzku na večer (‚sejdeme se večer, ale domluvme se už teď, 

v poledne‘). Navečer už na ni čekal. (‚ve večerních hodinách‘) apod.  

• Spojení se zpodstatnělými jmény přídavnými – doprava, doleva, potichu, 

zhruba… 

       Obojím způsobem: donedávna/do nedávna; doširoka/do široka; zasucha/za sucha 

• Spojení se zájmeny a číslovkami: beztoho, nadto, přitom 
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       Obojím způsobem: mimoto/mimo to, poprvé/po prvé 

• Spojení s příslovci: nahonem, najednou, napřed, navíc…  

• Jiné spřežky 

• Číslovky: jedenadvacet, devětadevadesát, jedenapůl, devítistý, stopadesátý… 

• Zvlášť se píší tyto číslovkové výrazy:  dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, tři 

milióny dvě stě osmdesát tisíc čtyři sta padesát jedna  

 

Čárka před spojkou a 

Čárku nepíšeme: 

• Před spojkou a, i, ani, nebo v případě, že spojuje věty v poměru slučovacím 

(Koupali jsme se v rybníku a opalovali na sluníčku.) 

Čárku píšeme v následujících případech: 

• Poměr odporovací (Všichni šli do práce, a já nešel.) 

• Poměr stupňovací (Hodně cestuje, a dokonce byl i v Himálajích.) 

• Poměr důsledkový (Byli jsme nemocní, a tak jsme zůstali doma.) 

• Vložená vedlejší věta (Sestra seděla u ohně, který příjemně hřál, a pozorovala 

hvězdy na nebi.) 

• V případě bližšího určení (Pojedeme na výlet, a to do Českého ráje.) 

• Vložený výraz (Psal to včera, tj. v pondělí, a odevzdal to dnes.) 

 

 

 

Čárka v souvětí 

· odděluje věty v souvětí  

· složky několikanásobných větných členů  

· výrazy, které jsou do věty vloženy nebo k ní volně připojeny  

 

I. čárkou se oddělují souřadně spojené věty hlavní i vedlejší, nejsou-li spojeny spojkami 

a, i, ani, nebo, či s významem slučovacím  

Byl již počátek června, ale stále bylo chladno.  

Mluvené vyjadřování bývá živější než písemné, proto se v tisku zpracovávají některá 

témata formou rozhovoru.  
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Čárka se klade před spojky a, i, ani, nebo, či, má-li vyjádřit jiný význam než slučovací 

(odporovací, vylučovací, důsledkový, vysvětlovací). 

Míjely hodiny, a vlak se z místa nehýbal.  

Nechtěl jít do muzea sám, a čekat také nechtěl.  

Pospěš si, nebo přijdeš pozdě.  

V první řadě jsou ionty v atmosféře podrobeny vlivu elektrického pole, a v důsledku 

toho se musí pohybovat kladné ionty směrem k zemi.  

 

Čárka se proto píše před spojovacími výrazy a proto, a tudíž apod.  

Dlouho pršelo, a proto byla cesta špatně sjízdná. Ochuravěl, a tudíž nemohl přijít.  

 

II. čárkou se oddělují věty podřazené od vět nadřazených (závislé od řídících)  

Kdo si výstavu prohlédl pozorně, jistě odešel zamyšlen. Všechny životní projevy, kterými 

se vyznačují organismy, se vyskytují již u buňky.  

Před přirovnávacími spojkami než, jako, jak klademe čárku pouze tehdy, když uvozují 

větu, nikoli jen slovní výraz:  

Je lepší, než jsem si myslel. x Je lepší než já.  

Závisí-li věta vedlejší na příslovečném výrazu s oslabenou větnou platností, obvykle ji 

čárkou neoddělujeme.  

Jistě že přijde. Hlavně když to víš.  

Výrazy vzniklé z vedlejších vět, které pozbyly větné platnosti, se obvykle čárkou 

neoddělují.  

ať dělá co dělá x ať chce nebo nechce x dělej co dělej  

 

III. ve složitějších typech konstrukcí se klade čárka takto:  

a) stojí-li před spojovacím výrazem věty zesilující nebo vytýkací výrazy teprve, právě, 

jen, zvláště apod., klade se čárka už před nimi:  

Dejte se do psaní, teprve když jste věc dobře zvážili.  

Vlak se rozjel, právě když jsme přicházeli k nádraží.  

 

b) setkají-li se mezi větami dva spojovací výrazy, z nichž každý patří k jiné větě, píše se 

čárka ve většině případu jen před prvním z nich.  

Platí stará zásada, že když neznáš obsah cizího slova, nemáš ho používat. Odpovězte 

prosím obratem, nebo kdyby to nebylo možné, nejpozději do konce tohoto měsíce.  

 

c) je li mezi souřadně spojenými větami vložena věta podřadná, odděluje se z obou stran 

čárkami. V takovém případě se čárka píše i před slučovacími spojkami a, nebo, …  
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Amazonské pralesy odpařují vlhkost, za niž Brazílie vděčí polovině svých dešťových 

srážek, a naopak zadržují dešťovou vodu. Pověz mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi.  

 

d) čárkou se obvykle oddělují infinitivní konstrukce s významem podmínkovým a 

možnostním.  

Potkat ji jinde, byl bych ji nepoznal. Nebýt oné náhody, nebyli by se potkali. Nevěděl, 

kam skočit dřív.  

 

e) je-li jedna složka několikanásobného větného členu vyjádřena větně a druhá nevětně, 

oddělují se navzájem čárkou, i když jsou spojeny slučovací spojkou.  

Učil mě, jak zacházet se zbraněmi, a pravidlům myslivosti.  

Při opačném pořadí složek se obvykle čárka nepíše:  

Učil mě pravidlům myslivosti a jak zacházet se zbraněmi.  

 

 

Čárka ve větě jednoduché  

Čárkou se oddělují složky několikanásobného větného členu, nejsou li spojeny spojkami 

a, i, nebo, ani, či s významem prostě slučovacím.  

A) členy přiřazeny beze spojek  

V úrodných nížinách se pěstuje pšenice, žito, ječmen a kukuřice.  

Jehlice jalovce jsou tmavě zelené, dlouhé, tuhé a špičaté.  

B) spojeny různými spojovacími výrazy  

Požadavky zahrnují absolvování vysoké školy, řídící schopnosti, jakož i znalost dvou 

světových jazyků.  

Podařilo se získat mladé, a přesto schopné pracovníky.  

C) spojeny dvojitými spojovacími výrazy  

Práce zemědělců zajišťuje nejen potravu pro všechny, ale i důležité suroviny pro 

průmysl.  

Páteř je držena nejen vazy a ploténkami, nýbrž především zádovým a břišním svalstvem.  

 

Čárkou se neoddělují:  

Složky několikanásobného větného členu  

A) spojené spojkami a, i, ani, nebo, či s významem slučovacím:  

Ta práce byla pro něho koníčkem a rozptýlením i zdrojem nového poznání.  

B) členy ustálených spojení (frazeologismy)  

Křížem krážem, rukama nohama, zuby nehty, hory doly, ve dne v noci.  

C) přívlastky postupně rozvíjející  

Přední světová hokejová družstva, omšelý starý borový kmen.  
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D) nesouřadná, i když stejnorodá příslovečná určení  

Letos v zimě, v lese na pasece. 

E) údaje místa a času v datech  

V Praze 9. května 1985.  

 

Čárkou se oddělují větné členy i jiné výrazy jen volně připojené nebo do věty 

vložené  

I. závazně se odděluje  

a) výraz, tvořící s předcházejícím spojením volný přístavek  

Maminka, chudák, zůstala na všechno sama.  

Kongres se konal v Sofii, hlavním městě Bulharska.  

Koupil to lacino, za pár korun.  

 

Je-li první složkou vlastní jméno, chápe se spojení jako volné a druhý člen se vždy 

odděluje čárkami:  

Bedřich Smetana, zakladatel české národní hudby, se narodil v Litomyšli.  

 

Výrazy spojené spojkami vyjadřujícími totožnost (neboli, či, aneb) se čárkou 

neoddělují:  

Skladba neboli syntax, chlorid sodný čili kuchyňská sůl, Fidlovačka aneb žádný hněv a 

žádná rvačka.  

 

b) osamostatněná část výpovědi  

Plevel, ten se nedá tak snadno vyhubit.  

On neměl nikdy dost, ten chamtivec.  

 

c) vokativ (5. pád)  

Děti, pomozte babičce! Chci se ti, milý příteli, svěřit se vším.  

 

d) volný přívlastek  

Tato kniha, vydaná ještě před válkou, patří k autorovým největším pracím.  

Okouzleně hleděl na Hradčany, kralující pražskému panoramatu.  

Volný přívlastek přináší informaci víceméně samostatnou, takže ji lze beze změny 

smyslu přesunout do výpovědi jiné.  

 

e) volný doplněk  

Na kameni sedí pěnkava, hlavičku na stranu.  

f) citoslovce  

Ach, jak je tu krásně! Haló, počkejte!  

 

II. je možné oddělit:  

a) vsuvku, pokud si uchovává větnou povahu  

Zašlete nám (,) prosím (,) svůj nejnovější ceník.  
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Je to (,) celkem vzato (,) zbytečné.  

 

b) doplněk vyjádřený přechodníkem  

Schoval se v nejtemnějším koutě (,) tiše sténaje a zatínaje si nehty do dlaní.  

 

c) doplněk vyjádřený příčestím nebo jmenným tvarem přídavného jména:  

Požehnáním přátel provázena, odjela na venkov.  

 

d) dodatkově připojený větný člen  

Tatínka vzali četníci, kvůli letákům. Petr pečoval o babičku, léta.  

 

 

Přívlastek a jeho typy 

- holý                                   (Velký rybník.) 

- rozvitý                  (Příliš malé sako.) 

- několikanásobný            (Bílé a červené víno.) 

- postupně rozvíjející (Košatý kvetoucí strom.) 

      volný - můžeme jej vynechat, aniž by se změnil  smysl věty; oddělujeme jej čárkami 

      těsný - nelze jej vynechat, aniž by se změnil smysl věty; neoddělujeme jej čárkami  

• Přívlastek několikanásobný 

• Přívlastek, který obsahuje minimálně dva členy souřadně spojené: 

• Těžká, odpovědná a namáhavá práce. 

• Město s dobrou a zdravou vodou. 

• Přívlastek postupně rozvíjející 

• Nesouřadné spojení několika shodných přívlastků před podstatným jménem: 

• Náš hradecký pluk. 

• Zásada: ukazovací zájmeno – přivlastňovací zájmeno – číslovka – přídavné 

jméno: 

• Tato naše první dokončená stránka …  

• Přívlastek těsný 

Bývá nedějový, stojí většinou před řídícím podstatným jménem a je většinou nerozvitý. 

• Vysoký strom, krásná žena, dobré pivo. 

Pokud stojí za řídícím podstatným jménem, bývá rozvitý, ale po jeho vynechání ztrácí 

sdělení smysl. 

• Chvíle strávené s milým člověkem nepovažujeme za ztracené. 

• Dnes máme oběd připravený podle receptu. 

http://cesky-jazyk.upol.cz/test/gramatikac.php3?poradi=7
http://cesky-jazyk.upol.cz/test/gramatikac.php3?poradi=7
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• Přívlastek volný 

• Volný přívlastek přináší informaci víceméně samostatnou, takže ji lze beze 

změny smyslu přesunout do výpovědi jiné.  

• Jedná se o rozvitý shodný přívlastek, který stojí za řídícím podstatným jménem 

– vyjadřuje se nejčastěji přídavným jménem nebo infinitivem. 

• Tato kniha, vydaná ještě před válkou, patří k autorovým největším pracím.  

  

• Okouzleně hleděl na Hradčany, kralující pražskému panoramatu.  

• Měla takový nepříjemný zvyk, stále mluvit o sobě. 

• Shoda přísudku s podmětem 

 

Několik souřadně spojených jmen různého rodu 

• Jsou-li v jednotném čísle, pak u přísudku v množném čísle i.   

      Matka a otec byli v divadle. 

• Je-li některé (nebo všechna) jméno v množném čísle, píše se i tehdy, je-li 

přísudek za podmětem:  

     Všichni žáci a žákyně s dobrým prospěchem byli odměněni. 

• Předchází-li přísudek před podmětem, lze obojí: 

Předmětem studia se staly kosatky a delfíni. 

Předmětem studia se stali kosatky a delfíni. 
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4. Vybrané kapitoly z lexikologie – vlastní jména  

 

Učitelova práce v oblasti českého jazyka je nelehká. Téměř veškerá práce se 

zpočátku soustřeďuje na osvojení lexikálního pravopisu. Důraz je kladen na pamětné 

osvojování učiva typu psaní měkkého a tvrdého i v kořeni slov, psaní správných 

předložek a předpon, psaní správné kvantity u hlásky dlouhé u a podobně.  

Mezi záležitosti týkající se lexikálního pravopisu, jež z většiny pokrývá jazykové 

učivo na prvním stupni základní školy, řadíme i vlastní jména, respektive psaní velkých 

písmen u vlastních jmen. Záležitost, která je primárně pravopisná, nicméně je škoda 

v oblasti proprií zůstat pouze u pravopisného aspektu. 

Vlastní jméno jako jazykový materiál v sobě nese určitou sémantiku, která je 

důležitá již při pochopení významu dichotomie vlastní jméno – jméno obecné.  

 

Ve školní praxi k tomu lze přistoupit například následovně: 

 

Poučení o vlastních jménech 

a) Jmenuji se Petr Metlička. Bydlím v Ostravě v městské části Poruba. Ostrava je město, které se 

nachází na severní Moravě. Jsem hrdý na to, že žiju v České republice. Česká republika je stát 

ležící ve střední Evropě.  

b) Jsem ještě kluk. Bydlím v jednom městě, v jedné z jeho částí. Toto město se nachází v severní 

části našeho státu. Náš stát je součástí jednoho kontinentu. 

Úkoly k textům 

1. Porovnejte oba texty a popište největší odlišnosti. 

2. Který z textů popisuje konkrétní věci a který z textů je obecný? 

3. Kdo z Vás by se mohl přihlásit k prvnímu textu? Kdo z Vás k druhému? Uveďte důvod, proč 

tomu tak je. 

 

Zjistili jste, že první text vypovídá o jednom konkrétním chlapci, Petru Metličkovi, a text druhý se dá 

použít na všechny chlapce nejen ve Vaší třídě, kteří bydlí v nějakém městě na severu. Podtržená slova 

v prvním textu se nazývají vlastní jména. 

 

Na základě podobně vedených aktivizujících cvičení lze se žáky odvodit definici 

obou termínů – vlastní jméno, jméno obecné. 

Jinou záležitostí, která v sobě nese nemenší aktivizující prvky je vytváření 

různých řad proprií a jejich vztahování k významově nadřazeným apelativům. Hledání 

takovýchto souvislostí je pro žáky zajímavé a aktivizující smysl takových cvičení 

umožňuje žákům v raném věku citlivé posouzení rozdílu mezi jedinečným smyslem 

vlastního jména a obecným apelativem. Příklad:  

SROVNÁNÍ VLASTNÍCH A OBECNÝCH JMEN 

Vlastní jména Obecná jména 
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Petr, Tomáš, Jan, Pavel, Jindřich, Jiří chlapec 

Monika, Jitka, Nikola, Petra, Jindřiška dívka 

Praha, Ostrava, Hradec Králové, Jičín město 

Babička, Malý princ, Harry Potter kniha 

Škoda, Ford, Opel, Audi, Jaguar, Porsche automobil 

Beatles, Kryštof, Chinaski, Kabát, Queen hudební skupina 

Maďarsko, Polsko, Slovensko, Čína stát 

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Uran planeta 

   

  

Vlastní jména mohou být také zdrojem pro tzv. práci s chybou. Podobná činnost 

je didakticky uchopitelná jako jeden ze způsobů zopakovat probrané učivo. Práce 

s chybou nemusí být výhradně opravovaní pravopisně chybně napsaného textu. Aby byl 

patrný aktivizující prvek, je možné použít existující materiál z běžné denní spotřeby. 

Demonstrujme si takové cvičení při použití mapy. Konkrétní příklad je použitelný 

v pátém ročníku základní školy, kdy opakujeme učební látku psaní velkých písmen ve 

víceslovných názvech ulic, konkrétně v předložkových výrazech. Na níže přiložené 

mapě je patrné, že chybný jazykový materiál skutečně existuje. 

 

Najděte tři pravopisné chyby v názvech ulic. Vysvětlete, jak by měly názvy vypadat 

správně. Pracujte ve skupinách.  
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5. Tvoření slov 

 
Základní pojmy a termíny: kořen, druhy afixů podle jejich funkce, kmen. 

 

 

KOŘEN – (radix) – slovní základ, část slova společná slovům příbuzným. Ta část 

slova, která zůstává po vyčlenění všech jeho tvaroslovných a slovotvorných (i 

kmenotvorných) prostředků jakožto formální a významové jádro slova.  

 

Kořen může být v mnoha případech totožný se slovem: neohebná slova - příslovce (teď, 

zas, ven), citoslovce (bum), částice (zda, pak), předložky (do). 

Ohebná slova: pán, sud, kost – jsou zdánlivě totožná s kořenem (mají nulovou 

koncovku), podobně jako jiná slova (žena, růže, slovo). 

- těmto slovům (které se rovnají kořenu nebo připínají ke kořenu koncovku, 

slovům neutvořených z jiných slov, říkáme slova kořenná. 

- Př. Určete, zda jde o slova kořenná – která z nich jsou totožná s kořenem: pes, o, 

ach, dělat, ruka, rád, šup. 

 

PŘEDPONA – (prefix) – útvar stojící před kořenem; předpony jsou velmi často 

shodné s vlastními předložkami (za, pod, do, na…), nebo nemají odpovídající paralely 

s předložkami a nemohou fungovat jako předložky (vy-, roz-, pa-, pra-, pře-…).  

- Předpona slovotvorná – ve spojení se slovotvorným základem může měnit 

význam slova základového (moře – námořník, psát – nadpis) – většinou ve 

spojení se sufixací. 

- Předpona gramatická (mluvnická) – nemění význam slova, pouze 

gramatickou povahu slova – př. ze slovesa nedokonavého se stává prostě 

dokonavé (pozorovat – zpozorovat, dělat – udělat). 

- Př. Rozhodněte, zda se jedná o předponu gramatickou nebo slovotvornou: 

uvidět, zazpívat, vydělat, udělat, vyprášit, napsat, spočítat, skácet, zestárnout, 

poprosit, složit, zbarvit, svařit, smazat, ztlouci, stlouci. 

 

PŘÍPONA – (sufix) – útvar nebo útvary stojící za kořenem; nemohou nikdy 

existovat jako samostatná slova. Přípony vytvářejí složité komplexy. 
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- Přípona slovotvorná – způsobuje změnu nebo obměnu významu slova ve 

srovnání se slovem základovým (černý – čern-ota, kovat – kov-ář). 

- Přípona gramatická (mluvnická) – nemá schopnost měnit význam slova, 

vyjadřuje novou mluvnickou charakteristiku slova nebo tvaru nebo vytváří kmen 

slova: 

- a) Mluvnická přípona slovnědruhová  - část slova připínající se ke kmeni a 

stojící v absolutním konci slova. Je charakteristická pro slova neohebná a 

zařazuje slovo ke slovnímu druhu: hlubok-o, hluboc-e, pěkn-ě, drz-ě, dom-a, 

pevn-ěji. 

- b) Mluvnická přípona tvarotvorná (tvarová) – část slova připínající se ke 

kmeni. Děli se na přípony tvarotvorné nekoncové a koncové: koncové – 

koncovky (vyčleňujeme je z tohoto podtypu); nekoncové – (tvarotvorné 

přípony) vytvářejí neurčité tvary slovesné (rozvinu-t-y, roztrpč-en-a           a 

tvary z nich utvořené: adjektiva vyplynu-v-ší, rozděla-n-ý. 

- c) Mluvnická přípona kmenotvorná (kmenová) – část slova, která stojí mezi 

kořenem a koncovkou (u infinitivu mezi kořenem a tvarovou infinitivní 

příponou) a která vytváří kmen slova. Př. kuř-et-e. 

 

KONCOVKA – část slova stojící v jeho absolutním konci. Vyjadřují mluvnické 

významy jmen nebo sloves. Ta část, která se na konci slova v různých jeho tvarech 

mění. 

Př. sg – žena (ženy, ženě, ženu, ženo, ženě, ženou).  

Koncovky vytvářejí soubory charakteristické pro skupiny slov reprezentovaných tzv. 

paradigmaty.  

 

KMEN – část slova, ke které se připojují koncovky; v různých tvarech téhož slova se 

nemění. 

Př. hoch-0, kuřátk-o, vrta-t. 

- kmen prézentní (přítomný): nes-eš, kmen minulý: odtržení –l od tvaru příčestí 

minulého (nes-l, tisk-l, minu-l, kupova-l). 
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ZPŮSOBY, POSTUPY A PROSTŘEDKY TVOŘENÍ SLOV 

 

a) Odvozování – derivace – pomocí derivačních formantů: prefixy (předpony), 

sufixy (přípony) = prefixace, sufixace.  

U slov ohebných je sufixace ve spojení s příslušným souborem koncovek – 

s tvaroslovnou charakteristikou. Př: prav-ý, prav-ic-e    

Koncovka –e tu reprezentuje jako koncovka základního tvaru nominativu 

singuláru paradigma růže. 

 

Sufixace může být i bez zvláštní slovotvorné přípony  pouze koncovky = 

bezpříponovost odvozování = konverze (dobr-ý, dobr-o; kmotr,    kmotr-a). 

 

Reflexivizace (reflexivace) – pomocí zvratného zájmena si, se: hrát si, dívat se 

(týká se pouze sloves). 

 

Postfixace – pomocí „zápony“ – postfixu – kdo  kdo-si, koho-si,  komu-si. 

 

Sufix, prefix, postfix = afixy. 

 

- všechny postupy se mohou různě kombinovat. Př: substantivum pahorek                   

od substantiva hor(a) předponou pa-; příponou –ek. 

 

 Ve všech zmíněných případech vstupuje do utvořeného slova jediné 

slovo základové (i to může být odvozené nebo složené). 

             

            

Zvláštní případ sufixální derivace: spojení prepozice s příslušným pádem jména 

(pod bradou – podbradek, na městě – náměstí). 

  

Zpětné postupy – odsunutím předpony (deprefikace): útes – tes, poslat – slát; 

odsunutí přípony (desufixace): plamen – plam, darebný – dareba. 

 



Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 

 

 

 Obor: Pedagogika předškolního věku 49 

Alternace – provází vlastní slovotvorný proces: kárat – karatel, síla – silný, míra – 

měřit, teta – tetička, hluchý – hluše, rok – roční.   

 

 Při derivaci může docházet ke změně slovního druhu: slepý (adjektivum) 

– slepec (substantivum); rychlý (adjektivum) – rychle (adverbium) – 

rychlost (substantivum) – rychlit (verbum). 

 

 

 

 

b) Skládání – kompozice – do utvořeného slova vstupuje více než jedno 

(autosémantické) slovo základové. 

 

Vlastní složeniny: 

Přední člen (neposlední) má podobu pouhého slovního základu ve spojení se 

spojovacím vokálem (kamen-o-lom, kož-e-luh, vlast-i-věda), ale i bez 

spojovacího vokálu (stroj-mistr pozn. slovo vzniklo ze slov strojní – musíme 

tedy použít slovní základ stroj- + druhé slovo mistr, nikoliv stroj + mistr). 

Zadní člen bývá shodný s jedním ze základových slov (zvěrokruh, strojmistr). 

 

 

Nevlastní složeniny: 

Spřežky (juxtapozice) – vznikly prostým spřažením, spojením sražením 

skladebního spojení (víceslovného pojmenování) v jedno slovo (práce schopný – 

práceschopný, chvály hodný – chvályhodný). 

 

Přechod k derivaci (prefixaci) tvoří spřežky příslovečné (synsémantické + 

autosémantické slovo) – předložka + podstatné jméno – mají platnost příslovcí, 

proto příslovečné spřežky (nahoru, dohromady, potichu, zatím, přesto). 

Mohou se tvořit i druhotně – chápou se jakoby utvořené zároveň předponou a 

slovnědruhovou příponou (z-hrub-a). 
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c) Nové slovo vzniká pouze úpravou pojmenování již hotového. 

 Kondenzace (zhuštění) – pojmenování víceslovné se mění 

v jednoslovné (univerbizace). Př: spací pytel – spacák, průmyslová 

škola – průmyslovka. 

 

Tak vznikají i expresivní úpravy (zubař – zubák, dělník – dělňas) nebo 

mechanická krácení (obyčejný – obyč, bezvadný – bezva), spojení 

kondenzace + dloužení (učitelka – úča, fyzika – fýza), spojení 

kondenzace + sufixace (magnetofon – magič, sestra – ségra). 

 

 

 

 

d) Zkracování souslovných pojmenovávání – vznikají zkratková slova (ČEDOK 

– dá se skloňovat), iniciálové zkratky (ČR, EU – nedají se skloňovat), jiné 

zkratky (atd., apod.). 
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Slovotvorné procesy 

 

 

Rozlišujeme slova značková (nemotivovaná – neodvozená, kořenná) a slova popisná 

(motivovaná – odvozená). 

 

Slova nemotivovaná: 

 neohebná: teď, pak, tak, bác, cink, že, a … 

 ohebná: hrad, hradu, ruka, ruky (mají koncovku). 

 

Slovotvorný proces – dvoustupňový – účastní se ho: 

 slovo základové (fundující) – od něhož se nové slovo tvoří a 

 slovo utvořené (fundované) – vzniklo od slova základového. 

Vztah mezi slovem základovým a slovem utvořeným se nazývá fundace. 

 

Slova kořenná – fungují jen jako slova základová; slova utvořená jsou výsledkem 

slovotvorného procesu, ale mohou být také základovým slovem pro jiná slova z nich 

utvořená. 

 

Slovo utvořené se většinou netvoří ze slova základového jako z celku, ale jen z jeho 

části – odvozovacího základu – k němu se připíná slovotvorný formant – tím vzniká 

slovo nové. 

 

Ta část slova, která přechází ze slova fundujícího, jeví se jako slovotvorný základ. 

Nemusí však být totožný s odvozovacím základem. Může se však rovnat 

základovému slovu. Slovotvorným základem může být i tvar slova. 

 

Slovotvorný formant – ta část slova, kterou se liší slovo utvořené od slova 

základového – ta část, která se připíná ke slovotvornému základu – prefix, sufix, 

koncovka. 

 

 

Adjektiva – slovotvorné kategorie (mutační, transpoziční, modifikační) slovotvorné 

typy: 

I. Kategorie mutační: 
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Přídavná jména přivlastňovací 

a) Individuálně přivlastňovací: přípony -úv, -in (otcův, matčin). 

b) Druhově přivlastňovací: přípony -ský/-cký, -í (otcovský, hornický, psí). 

 

Přídavná jména vztahová – pojmenovávají vztahy k základovým slovům 

a) Místní: přípony -ský, -cký, -ní, -ový (ostravský, hanácký, lesní, ostrovní, 

chrámový). 

b) Látková: přípony -ený, -ěný, -ný, -ový (měděný, moučný, gumový). 

c) Časová: přípony -ní, -ový (roční, večerní, dobový, hodinový). 

d) Vlastnost dle nápadného znaku: přípony -atý, -natý, -itý, -ivý (cukernatý, 

dřevitý, bradatý, kamenitý, pravdivý). 

e) Podobnost: přípony -ový, -itý, -istý (válcový, vejčitý, zlatistý). 

f) Ostatní: přípony -ný, -ní, -ský, -ový (tělesný trest, strojní zámečník, školský 

zákon). 

 

II. Kategorie transpoziční: 

Přídavná jména dějová – vznikají ze slovesných tvarů: 

a) přechodníku přítomného ženského rodu příponou -í (zrající, páchnoucí, 

snášející), 

b) příčestí trpného příponou -ý (volaný, nesený, mluvený), 

c) příčestí činného příponou -ý (dbalý, zvadlý), 

d) přechodníku minulého ženského rodu příponou -í (dosáhnuvší, vykonavší). 

 

Přídavná jména dějová vzniklá ze slovesných základů vyjadřující: 

a) vlastnost plynoucí z činnosti: přípony -vý, -ivý, -čný (spavý, učenlivý, 

panovačný), 

b) vlastnost plynoucí se zasažení dějem: přípona -ný (potupný, velebný), 

c) vlastnost s významem pasivní možnosti: přípona -telný (volitelný, 

opracovatelný), 

d) vlastnost s významem účelu: přípona -cí (prací, kreslicí – je třeba je odlišovat od 

dějových přídavných jmen balící, hasící). 

 

Transpozicí se tvoří i přídavná jména z příslovcí a z předložkových spojení substantiv: 

dnešní, snadný, pouliční, bezedný. 
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III. Kategorie modifikační 

Tvoří se přídavná jména se zesilujícím nebo zeslabujícím významem: připony -avý, -

ičký, -ounký, - inký, -ánský (bělavý, kratičký, kraťounký, kratinký, dlouhatánský). 

 

Verba – slovotvorné kategorie (mutační, transpoziční, modifikační) slovotvorné typy: 

Při odvozování sloves se utvářejí vidové protiklady, častěji se uplatňují předpony. 

 

I. Kategorie mutační 

Procesem mutace se tvoří: 

a) desubstantiva (-ova-, -i-) – hostovat, kralovat, cukrovat, makovat, vápnit, věřit, 

vonět, hostit, 

b) deadjektiva (-nou/-nu, -i-, -ě-, -a-) – zelenat, černat, zelenit, černit, mládnout, 

chudnout, plesnivět, bílit. 

 

II. Kategorie transpoziční  

Pouze slovesa odvozená z citoslovcí – mají většinou zvukomalebný ráz: mňoukat, 

bučet, žbluňkat, tlesknout. 

 

III. Kategorie modifikační 

Slovesa s obměněným významem utvořená ze sloves hlavně pomocí předpon: dělat – 

udělat, psát – napsat = vidové dvojice. 

Dále slovesa pomocí modifikačních předpon:  

a) modifikují prostor a čas: dojít, najít, omluvit, odvézt, zazpívat, rozdělit, vnést, 

předcvičit, přepsat, 

b) modifikují způsob děje: naznačit, zamířit, rozpárat, vzletět, dotáhnout, vymazat. 

6. Tvarosloví – základní pojmy 

 

Morfologie (tvarosloví)  

-část mluvnice, gramatiky  

-nauka o tvarech slov, zabývá se tříděním slov na slovní druhy a morfologickými 
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kategoriemi slov, tj. jejich tvary a mluvnickými významy  

-z hlediska formy má slovo tvaroslovný základ (společný pro všechny tvary slova) a 

koncovku (tvaroslovná přípona)  

měst-a, měst-y, nes-u, nes-eš včetně koncovky nulové - hrad, žen, měst, nejez, piš  

 

Ohýbání (flexe)  

Skloňování (deklinace)  

= připojování pádových koncovek ke kmeni  

= vyjadřuje se pád, číslo, jmenný rod (moř-i, moř-em)  

Časování (konjugace)  

= připojování osobních koncovek ke kmeni, vyjadřuje se osoba, číslo, čas, způsob, 

slovesný rod, slovesný vid (nes-e, nes-ou)  

 

Slovní druhy:  

Ohebná slova  

1.podstatná jména - substantiva  

2.přídavná jména - adjektiva  

3.zájmena - pronomina  

4.číslovky - numeralia  

5.slovesa - verba  

Neohebná slova  

6.příslovce - adverbia  

7.předložky - prepozice  

8.spojky - konjunkce  

9.částice - partikule  

10.citoslovce - interjekce  

 

Přechody mezi slovními druhy  

1, zpodstatnělá přídavná jména - hostinský, pokojská, telecí  

2, zpodstatnělá adjektivní zájmena - naši (=rodiče) se zlobili  

3, přechody od slov ohebných k neohebným:  

a, tvary podstatných jmen - k příslovcím (večer, málem) k předložkám (kolem, během) 

k částicím (naštěstí) k citoslovcím (hrome) k spojkám (dokonce)  

b, tvary přídavných jmen k příslovcím (bezmála, snadno) k částicím (možná)  
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c, tvary zájmen k částicím (ono, to prší)  

d, tvary sloves k příslovcím (vsedě, chtě nechtě) k předložkám (vyjma) k spojkám (buď) 

k částicím (nechť) k citoslovcím (hle, vida)  

 

Mluvnické kategorie jmen 

Pád (casus)  

- vyjadřuje vztahy jména ve větě  

- prosté (bezpředložkové) a předložkové  

 

1.nominativ (bezpředložkový)  

2.genitiv  

3.dativ  

4.akuzativ  

5.vokativ  

6.lokál (vždy předložkový)  

7.instrumentál  

 

Pády vyjadřují  

A, syntaktické funkce  

1.pád - podmět (jaro přichází) , 2.pád - přívlastek (střecha domu) i předmět (dosáhl 

cíle), 3.pád - pád předmětu (sloužit vlast), 4.pád - předmět (slyším hudbu), , 6. a 7.pád 

převážně příslovečné určení (jel po mostě, jel autem), 7.pád může být doplňkem (zvolili 

ho králem) a předmětem (třásl stromem) 5.pád - vokativ - nevyjadřuje vztah k ostatním 

složkám věty, ale stojí mimo danou větu jako samostatná bezpodmětová věta vokativní 

a vyjadřuje osloveni adresáta (Karle, přepni to).  

 

 

B, věcné významy  

Nominativ jmenovací - upřesňující přívlastek, který se ve větě formálně nemění (do 

hotelu Imperiál, v pohádce Otesánek, z časopisu Reflex)  

 

Genitiv numerativní (ve třídě bylo deset chlapců)  

Genitiv záporový (nebylo peněz, nebylo času)  

Genitiv přivlastňovací (dílo Jana Nerudy)  
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Dativ prospěchový (koupit mamince dárek)  

Dativ přivlastňovací  

 

Jmenné číslo (numerus)  

- vyjadřuje číselné vztahy reálné skutečnosti  

- singulár - číslo jednotné (označuje jednu osobu, věc, …)  

- plurál - číslo množné (označuje více věcí, osob)  

- ve staré češtině existoval ještě duál - označoval lidi a věci v páru - z toho dodnes 

zbytky  

- (na ramenou, rukou, nohou, rukama, očima, ….)  

 

Jména pomnožná (pluralia tantum)  

- mají tvar množného čísla, ale označují 1 osobu, věc  

- ústa, kalhoty, kamna, spalničky, narozeniny, varhany, Vánoce, Čechy  

- počet vyjadřují číslovky, spojené s jmény pomnožnými (dvoje housle, …)  

- o mluvnickém rodě pomnožných rozhodují koncovky (vrata-města, Čechy-ženy, …)  

 

Jména hromadná (singularia tantum)  

- mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet předmětů chápaných jako celek a 

téhož druhu  

- uhlí, stromoví, vojsko, bratrstvo, bratrství, mládež, skot  

 

Jména látková (materiální)  

- označují tvarem jednotného čísla věci, jejichž části jsou shodné s celkem  

- písek, mák, hrách, žito, voda x dvě vody (dvě sklenice vody)  

 

Jmenný rod (genus)  

- jména svým tvarem vyjadřují příslušnost k některé kategorii  

- přirozený rod (mužský, ženský a jeho absence - střední)  

- spisovatel - spisovatelka  

- holub - holubice - holoubě  

- muž - žena, pes - fena - štěně  

- gramatický rod (maskulinum, femininum, neutrum)  
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- rozlišování rodu je vlastností substantiv - u ostatních jmen je rod dán rodem řídícího 

podstatného jména (shoda)  

- starý člun, dlouhá chvíle, to širé moře  

- kategorie životnost - neživotnost u jmen mužských  

- maskulina neživotná - 4.p. = 1.p. v plurálu i singuláru  

- maskulina životná - 4.p. = 2.p. sg., v 3. a 6.pádě sg. -ovi (-u, -i), 1.pl. -i, -é, -ové  

- páni, muži, občané, mužové  

 

Biologická životnost x mluvnická neživotnost  

Dobytek, hmyz, skot, národ - gramaticky neživotné  

Nebožtík - gramaticky životné  

Lidičky, rodiče, koně - mají koncovky neživotné, ale shoda dle smyslu (jako u 

životných) - Koně se splašili  

U některých substantiv neživotných lze užívat koncovek životných i neživotných  

Ukazatele/é, násobence/i, ledoborce/i  

Ledoborce vypluly, ledoborci vypluli, všechny činitele byly vyloučeny, všichni činitelé 

se usnesli  

Sledě/im slanečky/čci, zavináče/i, …  

 

 

Podstatná jména (substantiva)  

- jména osob, zvířat, věcí a vlastností dějů  

- skloňují se (skloňování substantivní, jen zpodstatnělá přídavná jména - hajný, 

průvodčí - skoňování adjektivní)  

- ve větě nejčastěji fuknce podmětu nebo předmětu  

 

Druhy substantiv 

A, konkrétní (nositelé vlastností a dějů)  

Hoch, pes, keř, lampa  

B, abstraktní (vlastnosti, děje, duševní stavy)  

Trpělivost, spaní, láska  

 

A, obecná -  
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1. druhová - člověk, zvíře, rostlina (apelativa)  

2. látková - maso, mouka B, vlastní - 1. jména osobní (Petr, Novák), národní (Čech), 

zeměpisná (Brno), jiná (propria) (Národní divadlo) - píší se velkým písmenem  

 

Skloňování substantiv 

Vzory - Paradigmata  

Maskulina 

Feminina  

Neutra  

 

M A S K U L I N A  

Zvláštnosti 

A, životná maskulina  

- Francouz, vítěz, kněz, král a všechna na -tel (učitel) - jen měkká  

- Kolísání -a i -e markýz, Alois, strašpytel  

- 3. a 6.sg. - dublety (dvojtvary) -ovi, -u (ve spojení jmen je -ovi až u posledního: mistru 

Janu Husovi)  

- 5. sg. -e, -u - bratře, hochu, synu  

-i, -e - muži, cizinče x -e soudce!  

- 6.pl. -ech (o bratrech), -ích (na k, g, ch, h - o vojácích, hoších, druzích)  

- lidé - vzor kost (kromě 1.pl), lidičky - vzor žena (kromě 2.pl), rodiče - vzor muž, …  

- typ paňáca - před -a je měkká souhláska (paša, bača, Stáňa, Baťa)  

- kníže, hrabě - vzor kuře (knížete)  

 

B. neživotná maskulina  

- na obojetné souhlásky, zvl. na -l: kašel, mandel, pytel, cíl - jen měkká jíl, topol, 

vrchol, účel, úkol, řetěz - jen tvrdá  

- kolísání mezi životnými a neživotnými dřevění ukazatelé x dřevěné ukazatele, slanečci 

x slanečky, bacili x bacily  

- jména pomnožná vzor hrad (Hradčany, Doksy, tepláky, šachy) vzor stroj (Háje, 

peníze) kolísání mezi maskuliny a femininy - Vánoce, Velikonoce - Vánocům, 

Velikonocům, Vánocemi/Vánoci, Velikonocemi/Velikonoci  
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F E M I N I N A 

Zvláštnosti  

- kolísání mezi vzory studna - studně  

- dvojtvary v 1. a 4. plurál dubleta kuchyně i kuchyň (růže i píseň), báje i báj aj.  

- přechod mezi vzory - od vzoru kost ke vzoru píseň - mnohé koncovky jsou shodné, 

odlišné v 2.p. singuláru, 1. a 4. plurálu (písně - kosti), 3.plurálu (písním - kostem), 

6.p.plurálu (o písních - kostech), 7.plurálu (písněmi - kostmi)  

a, ke vzoru kost: jména na -ost (radost), -est (bolest) výjimky - mast, pěst, věc, moc, řeč  

b, ke vzoru píseň: jména na -ť, -ď (labuť, káď), -st (mast, pěst), -j (krůpěj), -ň (dlaň), -l 

(hůl)  

kolísají - niť, huť, loď, trať, ocel, aj.  

- slovo láhev - ve všech pádech -a- i -á- (lahve/láhve)  

- ruka, noha - v plurálu zvláštní duálové tvary jde-li o názvy částí těla - ruce/nohy - 

rukou/nohou (2.) - o rukou/o nohou (hov. nohách) (6.) - rukama/nohama (7.) nejde-li o 

části těla - vzor žena - u noh, na nohách, nohami stolu, ručičkami hodinek  

- jména pomnožná vzor žena - kalhoty, plavky, nůžky, spalničky, varhany, narozeniny 

vzor růže - housle, Hutě, Nusle dveře - 7.p. dveřmi (vzor kost)  

- adjektivní skloňování - substantiva adjektivizovaná tvrdá (hajná, pokojská) - vzor 

mladá, rovněž kopaná, vepřová, aj. měkká (účetní, vedoucí) a subst. paní - vzor jarní  

- vlastní jména osobní Nováková, Černá - vzor mladý  

 

N E U T R A  

Zvláštnosti  

- 6.singulár - o městě i jablku = u jmen na -ko, -go, -ho, -cho v mléku / v mléce, o jaru / 

na jaře, o hnízdu / na hnízdě, o dřevu / ve dřevě  

- 2.pl. někdy vkladné -e- : skel, městeček x měst  

- krácení - léto - let, letům, o letech (význam roky)  

- léto - léta, létům (význam roční období)  

- koleno, rameno - jako část těla - po kolenou, na ramenou, v singuláru tvary podle 

město i moře 2.sg. ramena/e, 3.sg. ramenu/i, archaické rámě stejně břimě/břemeno - 

břemena/e, břemenu/i  

- oko, ucho - zbytek duálu  

- jména pomnožná Napajedla, Blata, nebesa, játra, ústa, vrata - vz.město  
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- adjektivní skloňování vstupné, vepřové (vzor mladý), telecí, hovězí (vzor jarní)  

 

 

Přídavná jména 

 

1) neodvozená 

vyjadřují vlastnost v užším slova smyslu, př. malý, slepý, tvrdý 

2) odvozená 

a, od substantiv (denominativní) pyšný, silný 

b, od sloves (deverbativní) hravý, malovaný 

c, od příd. jmen (deadjektivní) velikánský, měkounký 

d, od adverbií (deadverbiální) dolní, tamní, dolejší, včerejší 

 

a, adjektiva kvalitativní (jakostní) nízký, vysoký, hořký, živý 

· jsou z větší části neodvozená, jde o jména vlastností živých bytostí, neživých 

předmětů v přírodě nebo abstraktních jevů 

 

b, adjektiva relační (vztahová) zlatý (ze zlata), autobusový (vztahuje se k autobusu), 

knižní 

· příznak vyplývá ze vztahu k jiným jevům reality, k věcem, dějům nebo okolnostem 

 

Krátké tvary přídavných jmen (jmenných) 

Některá kvalitativní adjektiva mají v nom.sg. maskulin, feminin, neuter dvojí tvary - 

šťastný x šťasten, šťastná x šťastna, šťastné x šťastno 

 

Neproduktivní pozůstatky minulého jazykového období - varianta tvarů dlouhých. 

 

Krátké a dlouhé tvary od stejného základu nejsou vždy významově totožné - jistý (měl 

jistou ruku) x jist (byl si tím jist), hodný člověk x hoden úcty, … V těchto případech se 

krátký tvar lexikálně osamostatnil. 

 

Stupňování přídavných jmen (komparace) 

specifický gramaticko-sémantický prostředek adjektiv, především kvantitativních 
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1.stupeň (pozitiv) - základní tvar přídavného jména 

2.stupeň (komparativ) - vyjadřuje větší míru vlastnosti (Pavel je starší než Jirka.) Tvoří 

se nejčastěji příponami: -ejší, -ější (smělejší, novější) -ší (starší), -í (měkčí, hezčí). 

 

Při srovnání používáme spojky než (spojka jak je chybná!) … př. Je starší než já. 

 

Absolutní komparativ:  

druhá vlastnost se nevyjadřuje - př. Napsal kratší dopis. Starší pán vstoupil do obchodu. 

 

3. stupeň (superlativ) - označuje nejvyšší stupeň vlastnosti, tvoří se ze 2.stupně 

předponou nej- (smělý-nejsmělejší). 

 

Absolutní superlativ: 

Nejkrásnější léta mého života. Nejvyšší hora světa. Není nejmladší.  

 

Zájmena 

Zájmena (pronomina) zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně odkazují. 

Skloňují se. Jde o plnovýznamový slovní druh. Ve větě mohou plnit role jmen, která 

zastupují. 

U zájmen se určují mluvnické kategorie pádu, čísla a rodu. 

 

Druhy zájmen: 

Osobní - ukazují k účastníkům komunikace (já x ty) 

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se 

 

Přivlastňovací - vyjadřují přivlastňování různým mluvnickým osobám 

můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj 

 

Ukazovací - ukazují k situaci nebo odkazují k něčemu v kontextu 

ten (ta, to), tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 

 

Tázací - se táží po osobě, věci, vlastnosti, ...  

kdo, co, který, jaký, čí 
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Vztažná - vyjadřují vztah k osobě či věci a uvozují vedlejší vztažné věty 

kdo, co, který, jaký, čí, jenž 

 

Neurčitá - vyjadřují neurčitost různé povahy (libovolnost, všeobecná platnost) 

někdo, něco, některý, nějaký, něčí 

leckdo, lecco, leckterý, lecjaký, lecčí 

ledakdo, ledaco, ledakterý, ledajaký, ledačí 

kdokoli, cokoli, kterýkoli, jakýkoli, číkoli 

kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi 

každý, všechen 

 

Záporná - vyjadřují zápor 

nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 

 

Podle toho, jak vyjadřují (nevyjadřují) kategorii rodu je dělíme na:  

rodová - vyjadřují tvar mužského, ženského nebo středního rodu (on, ona, ono) 

bezrodá - nevyjadřují mluvnickou kategorii rodu (já, ty, my, vy, se) 

 

Skloňování zájmen 

- bezrodá zájmena mají zvláštní skloňování 

- rodová zájmena mají skloňování zájmenné podle tvrdého vzoru ten (onen, kdo) a 

měkkého vzoru náš (váš, on, jenž) a adjektivní podle vzorů přídavných jmen mladý a 

jarní (jaký, který, takový, tvůj ...) 

- zájmenna jeho a jejich jsou nesklonná  

Numeralia (číslovky)  

* vydělují se na základě obsahově-sémantického kritéria  

* význam množství (kvantity)  

* po formální stránce lze většinu číslovek přiřadit k jiným slovním druhům  

* skloňování číslovek - substantivní, adjektivní a zájmenné, velké množství číslovek - 

neohebné  

 

Třídění číslovek  
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tradiční dělení  

- určité (vyjadřují kvantitu přesně)  

- neurčité (označují kvantitu obecně)  

 

a, základní (jeden, dva, oba, několik)  

- vyjadřují počet, pojmenovávají čísla  

- vyjadřují počet souborů (dvoje cigarety)  

- vyjadřují zlomky (třetina, polovina, sedm osmin)  

- vyjadřují neurčitost (mnoho, málo)  

 

b, řadové (první, desátý, tisící)  

- vyjadřují pořadí  

- skloňují se jako adjektiva  

- v ustálených výrazech - poněkolikáté, posté  

 

c, druhové (dvojí, dvoje, tisícero)  

- vyjadřují počet druhů  

- u pomnožných označují počet - troje dveře (počet) x trojí dveře (druh)  

 

d, násobné (dvakrát, stokrát)  

- vyjadřují počet opakování děje (třikrát, několikrát)  

- vyjadřují násobnost (dvojnásobné zatížení, mnohonásobný užitek)  

- vyjadřují srovnání (dvakrát tak přesní než …)  

 

 

Deklinace:  

1. substantivní  

- podle zakončení v nominativu singuláru -  

milión (-ión …. ke vzoru hrad)  

tisíc (stroj)  

miliarda (žena)  

sto, patero, devatero (město)  

tři, čtyři (kost) tři se liší v 7. třemi, čtyři v 2. - čtyř  
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2. adjektivní  

- skloňování podle vzoru mladý a jarní mají číslovky, formálně shodné s adjektivy  

- řadové (druhý, pátý, třetí, tisící), druhové (čtverý, paterý, dvojí, trojí), násobné 

(dvojnásobný)  

- jako adjektiva se skloňují rovněž knižní číslovky druhové dvé, tré, místo nich se užívá 

číslovek dvoje, troje  

- Dostalo se mu obého / obojího.  

 

3. zájmenná  

- jeden podle tvrdého vzoru ten  

 

4. nesklonné  

- neskloňují se číslovky adverbiální povahy - dvakrát, desetkrát  

- často se jako nesklonná číslovka užívá sto - se sto lidmi, ke sto lidem  

- půl a pár ve spojení se jménem je nesklonné - k půl litru, s pár korunami  

- v kombinovaných číslovkových výrazech - s třemi milióny pět set šedesát sedm tisíc 

čtyři sta dvaceti osmi obyvateli  

 

kombinované číslovkové výrazy  

- v kombinovaných výrazech se skloňují buď všechny jednotlivé číslovky (k dvěma 

miliónům třem stům padesáti šesti tisícům pěti stům padesáti devíti korunám), nebo se 

skloňují jen částečně - především jednotky a desítky, nesklonné zůstávají stovky a 

stovky tisíc  

- v některých oblastech (matematika, finance) může zůstat celý výraz neskloňován  

 

Číslovky: 

Numerické  

- vznikají abstrakcí z číslovek základních vyjadřujících počet (pojmenování čísel 

samých)  

- vyjadřují číslo a označují číslovku  

- nula, jedna, dvě, dvacet dva, …  

Úhrnné  

- vyjadřují počet jevů, pojatý úhrnem, v celku  

- dvě holoubátka (kusy) x dvé holoubátek (mají i úhrnnost)  
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- dvé, tré, patero, stero, několikero Souborové  

- udávají počet souborů jevu vyjádřeného substantivem  

- dvoje rukavice, troje klíče, jedny ponožky  

 

Verba (slovesa) 

- vyjadřují dynamický, v čase probíhající příznak substancí - tj. děje a stavy 

- vyjadřují činnost (čtu), stavy (ležím), změny stavu (usínám, stárnu), probíhající 

přítomný, minulý či budoucí děj 

- časují se (konjugace) 

- vyjadřují osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída, vzor 

- ve větě plní funkci přísudku (v infinitivu i funkci dalších větných členů - doplněk, 

podmět, přívlastek, předmět) 

 

Typy sloves 

a, plnovýznamová - mají samostatný věcný význam 

b, pomocná - jsou ve spojení s jinými slovesy plnovýznamová 

 

být, bývat, mít, mívat, stát, stávat se (byl bych šel, mám napsáno) Otec je zdráv. 

 

spojují se s infinitivem plnovýznamového slovesa 

chtít, mít (povinnost), moci, umět, smět 

 

vyjadřují jednotlivé fáze děje významového slovesa 

začínat, začít, počít, přestat, ustat 

 

Slovesa zvratná - reflexiva  

jsou spojena s kratším tvarem dativu či akuzativu osobního zájmena zvratného - myji 

se, přeji si, rozumět si, navštěvovat se 

některá slovesa se vyskytují jen se zvratnými zájmeny - reflexiva tantum - smát se, bát 

se 

 

 



Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 

 

 

 Obor: Pedagogika předškolního věku 66 

Z hlediska slovesného vidu: 

a, nedokonavá slovesa (neohraničený děj) - imperfektiva 

padá, čte 

mohou vyjadřovat - přítomnost - čte, budoucnost - budu číst (opisem) a ponesu 

(předponou) 

 

b, slovesa dokonavá (časově ohraničený děj) - perfektiva 

padne, přečte 

nemohou vyjadřovat přítomnost, ale jen děj uskutečněný (dočetl jsem) nebo ještě 

neuskutečněný (dočtu)  

- kladný rozkaz - dokonavé sloveso (Zavři dveře.) 

- záporný rozkaz (zákaz) - nedokonavé sloveso (Nezavírej dveře.) 

- absolvovat, věnovat, obětovat 

 

 

Slovesné tvary 

a, určité (finitní) a, jednoduché 

vyjadřují osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid tvar plnovýznamového slovesa 

 

b, neurčité (infinitní) b, složené 

přechodníky, infinitiv, příčestí minulé a trpné obsahují navíc pomocné sloveso 

 

Slovesné kmeny 

všechny tvary se tvoří od slovesných kmenů 

 

prézentní kmen (přítomný) minulý kmen 

z 3.os. sg. indikativu prézenta z tvaru příčestí minulého 

nes - e, tiskn - e, pros - í nesl - l, tisk - l, prosi - l 

 

infinitní kmen 

část slovesa po odtržení koncovky -t (-ti), -i 

nés - t, tisknou - t, prosi - t, péc - i 
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Mluvnické kategorie sloves 

 

A. osoba (persona) 

- v češtině trojí osoba, vyjadřuje mluvčího či adresáta 

- u některých sloves jen tvar 3.osoby - vyjadřuje přírodní jevy (prší), tělesné stavy 

(mrazí mě), duševní vjemy (v kamnech praská) = základy jednočlenných vět slovesných 

= neosobní slovesa 

- některá slovesa mohou být osobní i neosobní: 

bolí mě zub x bolí mě v zádech 

- 3. osoba může vyjadřovat i všeobecný podmět = Povídali, že mu hráli. 

 

B, číslo (numerus) 

- singulár, plurál, duál 

- v jistých případech dochází k posunu v kategorii osoby a čísla 

 

autorský plurál 

zeslabení významu první osoby použitím plurálu - mykání 

K tomu se ještě vrátíme. Zmíníme se o dalším problému. Přejdeme k výkladu. 

 

plurál majestatikus 

zesílení významu (slavnostní sloh panovníků) 

My, Karel IV., král český, jsme se rozhodli takto. 

 

vykání (vyjadřování úcty) 

Buďte tak laskav a půjčte mi knihu. 

 

onikání (vyjádření společenské nadřazenosti, dnes archaické) 

Co ráčejí poroučet ? Oni jsou moc velký dobrák. 

 

onkání (dospělí k mladším, dnes archaické) 

Šel domů a trochu se vyspal. 

 

C, čas (tempus) 
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prézens, préteritum, futurum 

 

1. Prézens 

děj probíhá v okamžiku promluvy 

 

gnómický prézens 

vyjadřuje trvalé, obecně platné děje - mimočasové 

Velryba patří k savcům. Pět a pět je deset. Petr nekouří (=nekuřák). Kdo jinému jámu 

kopá, sám do ní padá. 

 

historický prézens 

aktualizace děje minulého do přítomnosti 

Tak se procházím ulicemi a najednou vidím hroznou věc. 

 

 

2. Préteritum 

děj se odehrál před okamžikem promluvy 

= příčestí minulé (=kmen minulý + l, la, lo, li, ly, la) + prézentní tvary slovesa být 

vezl jsem, napsal jsi, … 

 

3. Futurum 

vyjadřuje děj následující za okamžikem promluvy (budu psát) nebo ukončení děje po 

okamžiku promluvy (dopíšu) 

 

vyjadřuje i pravděpodobnost - Petr nepřišel, bude tedy nemocný. 

 

D. způsob (modus) 

vyjádření vztahu děje ke skutečnosti (děj jako reálný, možný, nutný, hypotéza, …) 

 

1. Indikativ (oznamovací) 

vyjadřuje děj reálný v minulosti, přítomnosti i budoucnosti 

cestoval jsem, cestuji, budu cestovat 

vyjadřuje přání - Ať přijde ! 
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2. Kondicionál (způsob podmiňovací) 

vyjadřuje nereálnost obsahu (podmínka, přání, nejistota) 

 

a, kondicionál přítomný - vyjadřuje potenciálně možný děj 

Kdybych měl peníze, cestoval bych. 

 

b, kondicionál minulý - vyjadřuje neuskutečnitelný děj 

Kdyby byl poslechl, nic by byl nezmeškal. 

Kdyby si byl nechal poradit, bylo by to dopadlo jinak. 

viz. Čeština v kostce, str. 49 tabulka 

3. Imperativ (způsob rozkazovací) 

- vyjádření výzvy (apelu) - pokyn, rozkaz, rada, … 

Nes ! Tiskni ! Dělej ! 

 

pasivní imperativ - buď pozdraven, buďte pozdraveni, … 

 

E. slovesný rod (genus verbi) 

vyjádření vztahu mezi původcem děje a podmětem věty 

 

rod činný (aktivum) 

- podmět je původce děje, podmět něco dělá Žák píše. 

 

rod trpný (pasivum) 

- podmět je cíl děje, s podmětem se něco děje Žák je chválen. 

 

pasivum opisné - být + příčestí trpné - vyjadřuje stav, výsledek děje 

Obchody byly zavřeny. Jsem uzdraven. 

 

pasivum zvratné - sloveso nezvratné + se - vyjadřuje opakovanou činnost, děj 

Obchody se zavírají večer. 

 

Slovesa izolovaná  

 

Mezi slovesa izolovaná řadíme tzv. atematická slovesa být, jíst, vědět a nepravidelné 
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chtít. Náležela k nim slovesa dát - dám, mít - mám, ale na základě podobnosti s typem 

DĚLAT jsou zařazena k tomuto vzoru. Nepravidelnosti vznikly z historických příčin.  

 

BÝT  

Tvary jsou tvořeny ze tří základů: js- (jes-), bud- (vz.NÉST), by- (vz. KRÝT). Prézentní 

tvar 3.osoby jest je běžný pouze ve spojení to jest (tj.), jinak je pokládán za zastaralý. 

Ve 2.os. sg. ind. préz. ve složených slovesných tvarech bývá místo jsi varianta s, která 

se připojuje k prvnímu přízvučnému slovu věty, př. Kdes byl ? Cos říkal ? U 

předponových odvozenin je třeba dbát na užívání správných tvarů ve futuru (pobudu, 

přibude, …) - z obecné češtiny se prosazují nespisovné tvary (přibyde, ubyde, …)  

 

CHTÍT  

Dochází k alternaci ť/c (chtít - chci). Všechny tvary jsou podle typu TRPĚT, SÁZET.  

 

JÍST  

S předponovými odvozeninami má tvary sg. a 1. a 2.os. pl. ind. préz. jako vz. TRPĚT 

(jím, jíš, jí), ale 3. os. pl. se základem jed- (jedí - tvar vytlačován analogickým jí). 

Imperativ - alternace d/z (jez!).  

 

VĚDĚT  

Prézentními tvary se shoduje se slovesem JÍST; infinitní paradigma - pravidelně podle 

TRPĚT.  

 

Vývojové tendence tvarosloví sloves 

 

Od konce 14.století dochází k přestavování systému tvarů - některé zanikly již dříve (v 

15. a 16.stol. např. supinium, imperfektum, aorist), jiné ustupují v posledních 

desetiletích. 

V mluveném jazyce se především v podmínkových větách nahrazuje kondicionál 

minulý kondicionálem přítomným - Kdybych to byl věděl, byl bych mu pomohl. x 

Kdybych to věděl, byl bych mu pomohl. 

 

V poslední době se rozmáhají slovesné konstrukce, u nichž je někdy možno mluvit o 

tendenci formalizovat se, tj. blížit se slovesným tvarům. Jde o konstrukce: 
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Mám uvařeno, nakoupeno … - dnes počítaný mezi případy vyjadřují kategorii 

výsledného stavu, stejně případy jako Útrata je zaplacena. Za útratu je zaplaceno. (v Z 

jazycích - préteritum prézens)Tato konstrukce byla pokládána za projev cizího vlivu 

(Ich habe gekocht, I have spoken). 

Dnes je nejběžnější v obecné a hovorové češtině, v níž dokonce nabývá platnosti 

slovesného času. (Snad už zase nemáš ten prstýnek ztracenej. x Snad jsi ho zase 

neztratila.) 

 

Dostal jsem přidáno. Dostal přidělen byt. - zvláštní druh pasivních konstrukcí, mají 

paradigmatický ráz, ale nelze je ještě počítat za tvary sloves. Tento typ se tvoří jen 

podle některých sloves s dativním předmětem a vznikl ze snahy vyjádřit příjemce jako 

podmět věty. (Bytové družstvo přidělilo občanu byt. x Byt byl občanu přidělen. x 

Občan dostal přidělen byt.)  

 

Adverbia (příslovce) 

- neohebný plnovýznamový slovní druh 

- vyjadřují okolnosti děje nebo vlastností (pracuje doma, večer, rychle, dobře) 

- většinou se odvozují od přídavných jmen (dobrý - dobře) 

- někdy od zájmen - zájmenná příslovce (ten - tudy, tady kdo - kde, kam) 

 

Druhy příslovcí: 

a, místa (doma, shora, nahoru, kam) 

b, času (večer, včera, dlouho, stále, občas) 

c, způsobu (pěkně, vesele, pěšky, tak, takto, jak) 

míry (velmi, moc, málo, kolik, tolik) 

zřetele (početně, váhově, politicky) 

d, příčiny (úmyslně, schválně, navzdory) 

 

píší se dohromady 

nahlas, nahoře, zleva, napravo, poprvé, zčásti, sbohem 

 

 

· vytýkavá adverbia  
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Nejsou větnými členy, význam pouze modifikují (dokonce, teprve, opravdu, zejména, 

…). Dnes je hodnotíme jako částice (Chce hlavně peníze. Vůbec si ho nevšímali.)  

 

· větná příslovce (replikové výrazy)  

Ano. Ne. Nikoli. Jistě. Ovšem. Kdepak. Mají platnost nevětné výpovědi a dnes je 

chápeme jako částice.  

 

· zájmenná příslovce  

Příslovce s tzv. zájmennými kořeny tam, tehdy, tudy, tak mají týž základ jako TEN, 

kam, kudy, kde, kdy mají stejný základ jako KDO. Mají význam ukazovací nebo tázací.  

 

· číselná příslovce  

Dnes je řadíme mezi číslovky (dvojmo, kolik aj.)  

 

· predikativa  

Jejich jádrem jsou adverbia zakončená na -o. Dále k nim řadíme příslovečné spřežky 

(zapotřebí, načase, nanic, zatěžko), ustrnulé substantivní tvary (zima, tma, škoda, hanba, 

radost) a některé další výrazy (veta, fuk).  

 

a, modální predikativa  

- vyjadřují modalitu děje obsaženého v infinitivu plnovýznamového slovesa nebo ve 

vedlejší větě. Můžeme je nahradit dlouhým adjektivním tvarem zakončeným na -é (je 

možno - je možné, je těžko - je těžké). Vyjadřují možnost (je možno, nemožno, těžko, 

lze, nelze) a nutnost (je třeba, potřeba, zapotřebí, záhodno).  

 

b, stavová predikativa  

- vyjadřují stavy přírodní (Venku je jasno, deštivo, sychravo, větrno, …), osobní (Je mi 

mdlo, nevolno.) a objektivní stav společenského prostředí (Ve velkoměstě bývá rušno. 

Na ulici je živo.)  

 

Předložky (prepozice) 

- neohebný, významově nesamostatný slovní druh 

- ve spojení se substantivem vyjadřují jeho vztahy (=předložková vazba) v lese, nad 

lesy, … 
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Druhy předložek 

a, vlastní (primární) v, s, z, do, při, nad, … 

b, nevlastní (sekundární)  

odvozené z jiných slov -  

z pádů substantiv (krom, kvůli, během, …) 

z příslovcí (blízko, proti, uvnitř … stojí blízko (přísl.) x blízko domu (předl.)) 

 

 

Spojky (konjunkce) 

- neohebný neplnovýznamový slovní druh 

- dělíme je na souřadící (parataktické) a podřadící (hypotaktické) 

 

 

Částice (partikule) 

- neohebný slovní druh, nejsou větným členem 

- uvozují samostatné věty nebo vyjadřují různé významové a citové odstíny 

ano, ne, ať, kéž, nechť, což Ať se brzy vrátíš. Copak to nevíš ? 

 

- úlohu částic mohou mít i spojky, nespojují-li věty 

Ale to je překvapení ! Že si to necháš líbit ! Kdybys nepovídal ! 

 

 

Částice: 

1. apelové (výzvové, kontaktové)  

- slouží mluvčímu k vyjádření volního úsilí směřujícího k adresátovi a zároveň ke 

sdělované skutečnosti  

- tázací (což, jakpak, jestlipak), žádací (ať, kdyby, nechť), přací (aby, kéž, kdyby)  

 

2. hodnotící  

- hodnotí vztah mluvčího k obsahu textu nebo jeho části  

- modalitní (vyjadřují jistotní modalitu (bezesporu), voluntativní modalitu (možnostní a 

nutnostní) (nutně, nevyhnutelně)  
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3. emocionální  

- vyjadřují citový postoj mluvčího k obsahu textu nebo jeho části  

- uspokojení (naštěstí, bohudíky), zklamání (bohužel), obavu (nedejbože), aj.  

 

4. strukturující text nebo jeho části (hierarchizující)  

· lineárně  

výčtově strukturující (přitom, nadto, navíc, za prvé, …)  

odkazově členící (tj., respektive, tedy, tudíž, vlastně, aj.)  

implikativně členící (dejme tomu, například, řekněme)  

 

Citoslovce (interjekce) 

- neohebný slovní druh 

- vyjadřují nálady, city (ach, fuj, ó) 

vůli (hybaj, marš) 

- označují hlasy, zvuky (onomatopoická citoslovce) (bim, mňau, cink, haf, …) 

 

Mohou stát ve funkci přísudku - Žába žbluňk do vody. Buch buch se ozývalo zvenčí.  

 

 

 

Alternace (obměna) hlásek uvnitř slova  

· při odvozování dochází v kmeni základnového slova k obměně (alternaci) hlásek  

 

změny samohlásek (vokalické alternace)  

a, krácení ráno - ranní  

b, dloužení hrad - hrádek  

c, střídání řídit - ředitel  

d, dvojhláska za samohlásku brousit - brusný  

e, vznik nebo zánik jádro - jadérko, pes - psí  

 

změny souhlásek (konsonantické alternace)  

měkčení, střídání  

h - ž jih - jižní  

k - č ruka - ručka  
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ch - š hoch - hošík  

c - č opice - opičí  

g - ž Kongo - konžský  

s - š, d - z, t - c. z -ž  

tvrdnutí  

běžet - běh  

 

· poznámka k t-en (t-o=ho, t-ě=ch)  

· morfém je třeba chápat jako skupinu morfu včetně hláskových variant …  
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7. Syntax 

 

SYNTAX 

 

a) Klasická – závislostní syntax 

 

V centru věty stojí základní skladební dvojice – PODMĚT a PŘÍSUDEK, ostatní větné 

členy jsou závislé na podmětu a na přísudku – pojí se k nim. Předmět, přívlastek, 

příslovečné určení, doplněk. 

 

b) Valenční syntax 

 

V centru věty stojí určité sloveso = VERBUM FINITUM (VF), ostatní členy jsou 

přítomny na základě slovesné valence (z hlediska významu – intence). 

Valence – schopnost slovesa vázat na sebe větné členy s určitým významem a v určitém 

tvaru. Sloveso můžeme doplňovat z obou stran. 

 

              peče 

 

Matka              vánočku. 

 

Intence – významová valence. Prázdné místo za slovesem, před slovesem je doplňováno 

vhodnými výrazy, které vyplývají ze slovesa. 

 

Př. Psát – chybí co, takže doplníme např. dopis. 

Některá slovesa mohou být tzv. bezvalenční, jsou to slovesa, která sama o sobě jsou 

větou, nepotřebují doplnit význam. Většinou si k nim můžeme doplnit zájmeno ONO: 

prší, sněží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Větné členy 
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Větný člen Co rozvíjí Otázka Typ větného členu Zkratka 

přísudek tvoří dvojici 

s podmětem 

Co dělá podmět? základní P 

podmět tvoří dvojici            

s přísudkem 

Kdo? Co? základní PO 

předmět sloveso nebo 

přídavné jméno 

Pádové otázky 

mimo 1. a 5. pádu 

rozvíjející PT 

 

příslovečné určení 

 

sloveso, přídavné 

jméno, příslovce 

 

Kde? Kam? 

Odkud? Kdy? 

Odkdy? Jak často? 

Jak? 

 

rozvíjející 

PUM, PUČ, PUZ,   

PU míry, PU 

příčiny, PU účelu, 

PU přípustky  

přívlastek shodný 

 

přívlastek neshodný 

podstatné jméno 

 

podstatné jméno 

 

Jaký? 

Který? 

 

rozvíjející 

  

PKS 

 

PKN 

 

doplněk 

rozvíjí podstatné 

jméno přes sloveso 

 

Jak – kterak? 

 

rozvíjející 

 

D 

 

 

Poznámka: 

Přívlastek shodný se může skloňovat se svým podstatným jménem, přívlastek neshodný 

zůstává vždy v těmž tvaru. 

 

Druhy příslovečného určení 

PUM – příslovečné určení místa 

Kde? (Našel jsem hřib pod smrkem.), kam? (Ráno půjdu do školy.), odkud? (Vodníkovi 

kapala voda ze šosu.), kudy? (Šli jsme přes náměstí.), až kam? (Dosáhl jsem až na 

dno.) 

 

 

PUČ – příslovečné určení času 

Kdy? (V šest hodin mi jede autobus.), odkdy? dokdy?  (Od večera do rána.), jak 

dlouho? (Larva se vyvíjela dlouhou dobu.) 

 

PUZ – příslovečné určení způsobu. 

(Zpívá ošklivě.) 

 

PU míry 

(Křičel jako na lesy.)  

PODMĚT 
PŘÍSUDEK 

PŘÍVLASTEK PŘEDMĚT PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ 

DOPLNĚK 
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PU účelu 

(Nabízel auto ke koupi.) 

 

PU přípustky 

(Proti očekávání se vrátil už za měsíc.) 

 

 

Podmět a přísudek 

 
Základní větné členy.  

PODMĚT tvoří s přísudkem základní skladební dvojici. Ptáme se na něj 1. pádem a 

přísudkem.  

Může být vyjádřen: podstatným jménem (Maminka vaří oběd.) 

                                přídavným jménem (Moudřejší ustoupí.) 

                                zájmenem (On vaří kávu.) 

                                číslovkou (První dostane odměnu.) 

                                slovesem (Mýlit se je lidské.) 

 

Ve větě nemusí být podmět vyjádřen, jestliže je znám ze souvislosti nebo z tvaru 

slovesa. (Přišel pozdě. On) 

Ve větě s všeobecným podmětem není podmět vyjádřen ani znám. (V této restauraci 

vaří velmi dobře. Oni. Někdo. Lidé…) 

 

 

PŘÍSUDEK tvoří s podmětem základní skladební dvojici. Ptáme se na něj otázkami: Co 

dělá podmět? Co se děje s podmětem? Co se říká o podmětu? 

Může být vyjádřen: určitým slovesem: (Sestra vaří oběd.) – přísudek slovesný 

                                podstatným (přídavným) jménem+sponovým slovesem (být, bývat, 

stát, stávat se): (Jana je hezká. Eva se stane lékařkou.) – přísudek 

jmenný se sponou 

                                podstatným jménem: (Mladost radost.) – Přísudek jmenný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přívlastek 

 
Rozvíjející větný člen. Závisí na podstatném jméně. Ptáme se na něj otázkami: Jaký? 

Který? Čí? Kolikátý? 

Může být vyjádřen: přídavným jménem (Malý chlapec.) PKS 

                                zájmenem (Tento dům.) PKS 

                                číslovkou (První místo.) PKS 

                                podstatným jménem (Kostka cukru.) PKN 
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                                slovesem v infinitivu (Povinnost odejít.) PKN 

 

Přívlastek může být: 

Holý (Malý chlapec.) 

Rozvitý (Velmi malý chlapec.) 

Několikanásobný (Česká a slovenská města.) 

Postupně rozvíjející (Nové rodinné domky.) 

Volný (Dlouhý stůl, obklopený židlemi, byl plný jídla.) 

Těsný (Domky rozptýlené po stranách byly vyrobeny ze dřeva.) 

 

Přístavek – volný přívlastek, jehož základem je podstatné jméno a je oddělen čárkami. 

(T. G. Masaryk, náš první prezident, byl milovníkem koní.) 

 

CVIČENÍ 

 

1. Přívlastky shodné převeď na přívlastky neshodné.  

 

kožená bunda...................................................................... 

dětská knížka....................................................................... 

dubové schody..................................................................... 

lesní cesta............................................................................. 

anglický lord........................................................................ 

kolečková židle.................................................................... 

plastová nádoba....................................................................   

pražský orloj......................................................................... 

korková nástěnka.................................................................. 

gumový míč.......................................................................... 

plyšová hračka...................................................................... 

televizní seriál....................................................................... 

ovčí kůže............................................................................... 

 

2. Rozhodni, kde se jedná o volný, nebo těsný přívlastek. U přívlastku volného 

doplň čárku. 

 

Vesnička obklopená hustými lesy si žila svým životem  Náklaďák zcela zaplněný 

zbožím vyjel rychle ze skladu. Zboží nabízené v novinách a časopisech nebývá vždy 

kvalitní. Můj nejstarší bratr studující na střední škole je členem volejbalového týmu. 

Tento příběh obestřený tajemstvím a záhadou znám od maminky. Rostliny pěstované ve 

tmě jsou vytáhlé a žluté. Osobní automobily vyráběné v Itálii si udržují vysokou kvalitu. 

Rostliny pocházející z pouští poznáme na první pohled. Velké stádo ovcí pokojně se 
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pasoucích na louce hlídali dva pastevečtí psi. Úsek dálnice vedoucí z Prahy  do 

Průhonic byl pokryt ledem. Autíčka stavěná pro děti jezdí pomalu. Řeka obklopená 

loukami překypovala hojností ryb. 

  

3. Rozhodni, kdy se jedná o přívlastek postupně rozvíjející a kdy o přívlastek 

několikanásobný. Doplň interpunkci. 

 

Zajímal se o soudobou českou populární hudbu. Povídali si o fantastickém sportovním 

zážitku. Pan farář byl vysoký štíhlý a usměvavý. Stáli jsme před vysokou světlou 

budovou univerzity. Nebe bylo čisté modré bez mráčků. Tento román je od známého 

francouzského autora. Ve stánku prodávali nevkusné upomínkové předměty.   Letadlo 

vypadalo jako velký stříbrný pták.  Dny byly nevlídné  zachmuřené. Noc byla klidná 

tichá a horká.   Znáte název první míčové hry? 

 

Doplněk 

 

Rozvíjející větný člen, který závisí současně na podstatném jméně a slovese. Ptáme se 

na něj otázkami: Jaký? Jak?   

  

 

Maminka stanula v předsíni překvapena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změníme-li pořádek slov ve větě a řekneme „Překvapená maminka stanula 

v předsíni“, slovo překvapená bude přívlastkem 

 

    PKS      PO           PŘ                              PO          PŘ           D 

stanula 

PŘ 

 

překvapena. 

D 

v předsíni 

PUM 

Maminka P 

1.1.1.1.1.1.1.1.1 P
O 
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Bosá děvčata tancovala.              Děvčata tancovala bosa. 

 
Příklady doplňku: 

 
Bratr seděl zamyšlen. 

Pronásledovaný se zastavil udýchán. 

Pan Novotný byl zvolen starostou. 

Udělal se směšným. 

Vyučil se truhlářem. 

Byla doporučena jako nejvhodnější. 

Jan se cítil šťasten. 

Byl jmenován ministrem. 

 

Jako každý větný člen může být doplněk holý, rozvitý a několikanásobný. 

 

Holý: Stál osamocen. 

Rozvitý: Stál úplně osamocen. 

Několikanásobný: Stál osamocen a nešťasten. 

 

Doplněk bývá vyjádřen: 

 

a) Podstatným jménem: 

 

    Ředitel jmenoval inženýra náměstkem. 

 

b) Přídavným jménem: 

 

    Petr odešel zklamaný. 

 

c) Přídavným jménem ve jmenném tvaru: 

 

    Basketbalisté se po zápase cítili unaveni. 

 

d) Zájmenem: 

 

    Alfons to udělal úplně sám.  

 

e) Číslovkou: 

 

    Sněženky vždy rozkvetou jako první. 

 

f) Jménem se spojkou jako (coby): 

 

    Navštívili jsme hrad jako turisté. 

 

g) Infinitivem po slovese smyslového vnímání: 

 

    Viděli ho smát se. 

 

h) Přechodníkovou vazbou: 
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    Vstoupila, zpívajíc si píseň. 

 

 

CVIČENÍ 

 

1. Vypiš holé (případně i několikanásobné) doplňky z vět. 

a) Vrátka zůstala otevřená. …….......................................... Praha mi připadala hlučná a 

živá. …….......................................... Pan Nový byl znovu zvolen starostou města. 

…….......................................... Sestra ráda tancovala.  ……..........................................  

Přišli žízniví  …….......................................... Petra doběhla první. 

…….......................................... Martin byl jmenován zástupcem vedoucího.  

…….......................................... Včera jsem si připadal bezstarostný a čilý.  

……..........................................    Chlapec stál úplně ztichlý.    

…….......................................... Vrátili se unaveni a hladovi. 

……..........................................  

 

b) Své děti chtěla vidět šťastné.   …….......................................... O prázdninách jsem se 

cítila nesmírně šťastná.  ……..........................................   Honza        nám připadal 

zakřiknutý.  ……..........................................   Ovoce jíme zralé       a umyté.  

…….......................................... Pavel přiběhl  bos.   

……..........................................  Eva se cítila spokojená a šťastná.   

……..........................................  Robert se vyučil lakýrníkem.   

……..........................................  Petr vypadal zklamaný.  

…….......................................... Spolužák byl zvolen předsedou.  

…….......................................... Cizinci stanuli na mostě nadšeni a okouzleni.    

…….......................................... 

 

c) Byl pozván do Ameriky jako náš špičkový odborník. …….......................................... 

Malé dítě bylo zachráněno jako první. …….......................................... Řidič kamiónu 

stanul na hranicích nešťasten. …….......................................... Dědeček luštil křížovky 

rád. …….......................................... Je zaměstnána v divadle jako herečka. 

…….......................................... Zůstane naším přítelem. …….......................................... 

Jitka vešla zářící radostí. …….......................................... Pomůcku na ovládání počítače 

nazvali myší. …….......................................... Byli doporučeni jako nejvhodnější. 
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…….......................................... Soused byl jmenován předsedou. 

…….......................................... 

 

 

 

 

Souvětí podřadné, souvětí souřadné 

 

 

SOUVĚTÍ – je spojení dvou nebo více vět jednoduchých ve větný celek. Má dva nebo 

více přísudků. Dělíme je na souvětí PODŘADNÉ a souvětí SOUŘADNÉ. 

 

SOUVĚTÍ PODŘADNÉ – spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími. 

 

SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ – spojení minimálně dvou vět hlavních a libovolného počtu 

vět vedlejších. Věty hlavní spolu obsahově souvisí a je mezi nimi významový poměr.  

 

VĚTA HLAVNÍ – H – nezávisí mluvnicky na jiné větě v souvětí. Je řídící pro větu 

vedlejší. 

VĚTA VEDLEJŠÍ – V – závisí na větě řídící. Zastupuje mluvnicky větný člen. 

 

 

VEDLEJŠÍ VĚTY 

Druh vedlejší věty Otázka Spojovací výrazy - podřadicí 

Podmětná Kdo? Co? že, aby, kdo, co … 

Přísudková Jaký? jako, jak, jaký … 

Předmětná Pádové otázky mimo 1. pád že, aby, jak … 

Přívlastková Jaký? Který? Čí? který, jenž, že … 

Doplňková Jak? Kterak? jak, jaký, jako … 

Příslovečná místní Kde? Odkud? Kudy? Kam? kde, kam, odkud … 

Příslovečná časová Kdy? když, jakmile, až … 

Příslovečná způsobová Jak? jak, jako, že … 

Příslovečná účelová Proč? aby … 

Příslovečná příčinná Proč? Z jaké příčiny? že, protože, poněvadž … 
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Příslovečná přípustková I přes jakou skutečnost? ač, ačkoli, třebaže, přestože … 

Příslovečná 

podmínková 

Kdy? Za jaké podmínky? jestliže, kdyby, -li … 

Příslovečná měrová Jak hodně?  takže, tak – že, více – než … 

 

 

SOUŘADNÉ SPOJENÍ VĚT 

Poměr mezi větami Grafická značka Charakteristika Spojovací výrazy - souřadicí 

Slučovací  

+ 
Obsah jedné 

věty se slučuje 

s obsahem věty 

druhé. 

a, i, ani, nebo … 

Odporovací  

X 

Obsah jedné 

věty odporuje 

obsahu věty 

druhé. 

ale, avšak, však … 

Vylučovací  

V 

Obsah jedné 

věty vylučuje 

obsah věty 

druhé. 

buď – nebo … 

Stupňovací  

 

Obsah druhé 

věty stupňuje 

obsah věty první. 

dokonce, ba i, ba dokonce … 

Příčinný (důvodový)   

 

Obsah první věty 

je příčinou věty 

druhé. 

neboť, vždyť, totiž … 

Důsledkový  Obsah druhé 

věty je 

důsledkem věty 

první. 

a tak, tak, a proto, proto … 

 

 

 

 

 

 

 

  

ČÁRKA PŘED SPOJKOU „A“ 

Před spojkou a (i, ani, nebo) čárku nepíšeme v případě, že spojuje věty v poměru 

slučovacím. 

Nepíšeme   Koupali jsme se v rybníku a opalovali na sluníčku. – slučovací 

Píšeme   Všichni šli do práce, a já nešel. – odporovací 

Píšeme   Hodně cestuje, a dokonce byl i v Himálajích. – stupňovací 
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Píšeme   Byli jsme nemocní, a tak jsme zůstali doma. – důsledkový 

Píšeme   Sestra seděla u ohně, který příjemně hřál, a pozorovala hvězdy na nebi.                         

– vložena vedlejší věta 

Píšeme   Pojedeme na výlet, a to do Českého ráje. – bližší určení 

Píšeme   Psal to včera, tj. v pondělí, a odevzdal to dnes. – vložený výraz 

 

 
 

Postup při rozboru souvětí: 

 

1. Určíme počet vět podle počtu přísudků. 

2. Rozhodneme, zda jsou hlavní, nebo vedlejší. 

3. Určíme vztahy mezi H a způsob spojení, druh V. 

4. Graficky stavbu znázorníme. 

5. Určíme druh souvětí. 

6. Zkontrolujeme interpunkci. 

 

Příklad: 

 

Když rytíř vstoupil do hradu a vešel do velikého sálu, uviděl svého kolegu v brnění,              

ale okamžitě se velmi podivil, protože vypadal poněkud zvláštně. 

 

1. Počet vět – 5 (5 přísudků) 

2. První věta – vedlejší, druhá věta – vedlejší, třetí věta – hlavní, čtvrtá věta – 

hlavní, pátá věta – vedlejší 

3. 1. věta – V příslovečná časová, 2. věta – příslovečná časová – obě jsou souřadně 

spojeny v poměru slučovacím, 3. věta H, 4. věta H, vzájemný poměr mezi nimi 

– odporovací, 5. věta – V příslovečná účelová 

 

4.              3H           X            4H 

                                  ale 

 

Když 1V   +    2V                         protože 5V     

                   a         

5. Souvětí souřadné 

 

 

CVIČENÍ 

 

1. Urči druh vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními. 
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1. Orel bělohlavý kdysi hnízdil v Severní Americe, ale dnes již z mnohých míst zmizel a 

ve větším množství žije jen na Floridě a na Aljašce. 

 

2. Nevíme přesně, kdy byl přivezen první krocan do Evropy, ale muselo to být velmi 

záhy po objevení Ameriky, neboť se jako pochoutka objevuje již na tabuli 

anglického krále Jindřicha VII.  

 

3. Krajta mřížkovaná sice nikdy nedosahuje takové hmotnosti jako anakonda, ale v 

délce drží rozhodně primát. 

 

4. Chameleón se třeba dívá jedním okem dopředu a druhým pozoruje, co se děje za ním. 

 

5. Dnes nejenže známe fyzikální podstatu blesku, ale dovedeme se bránit i před jeho 

ničivými účinky. 

 

6. V současné době je využívání přírodních minerálů něčím tak samozřejmým, že si ani 

neuvědomujeme, jak důležitý význam mají nerosty pro náš život. 

 

7. Jen když je kořist velká a silná, skloní nad ni štír své žihadlo, pozorně vyhledá 

měkkou část jejího těla, zapíchne žihadlo a ponechá nějakou dobu v ráně, aby jed 

mohl dobře působit. 

 

8. Těm, kterým se oblovka velká nezdá dost velká soustem, musíme  připomenout, že 

hlavně v Evropě je maso hlemýždě zahradního oblíbeným jídlem. 

 

9. Lesník zahlédl veverku, kterak se mihla mezi větvemi a zmizela v dutině stromu.  

 

10. Dnes jsme v situaci, kdy každým rokem mizí z naší planety jeden živočišný druh a 

kdy se ozývá stále více hlasů, které nabádají k ochraně živočichů i rostlin. 

 

11. Hlavní vinou člověka je to, že přetvořil zemský povrch natolik, že porušil harmonii 

přírody.  

 

12. Zapomněl, že rovnováha přírody tu není proto, aby bránila vývoji lidstva, ale aby 

byla jeho rámcem.  

 

13. Tvá písemná práce není bez chyby, vždyť jednotkou napětí je volt, a ne watt. 

 

14. Petr dostal z českého jazyka jedničku, neboť se velmi snažil, i když průměr jeho 

známek nebyl nejlepší. 

 

15. Pomohl jsem kamarádovi objasnit problematiku rovnic a nerovnic, měl jsem totiž 

odpoledne čas. 

 

16. Nemáš dostatečné vědomosti a ani tvůj mluvený projev není bezchybný. 

 

17. Psychologie zkoumá jednak lidské nitro a jednak se zabývá vztahy mezi lidmi.  

 

18. Moje babička věří, že svět stvořil Bůh, ale tatínek se přiklání k teorii evoluce. 
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19. K tomu, abys dosáhl pěkné známky ze zeměpisu, musíš znát nejen mapu světa, ale 

musíš se umět orientovat v politických uspořádáních jednotlivých zemí.   

 

20. Francouzi nejraději popíjejí červené víno, Češi však upřednostňují  pivo. 

 

21. Jak vidim, mnozí z vás můj výklad nepochopili, a tak budu muset celý problém 

vysvětlit znovu. 

 

22. Rozhodl ses příliš pozdě, proto jsi svou šanci promarnil. 

 

23. Divadlo Zuzka hrála nejen jako malé dítě, ale pokračovala v něm i později, mohla 

by tedy být přijata na konzervatoř. 

 

24. Knihy vám bohužel nemůžeme půjčit domů, ale můžete si je prohlédnout zde v 

knihovně. 

 

25. Buď umyješ okna, nebo pomůžeš babičce s nádobím. 

 

  

2. Zapiš druhy vedlejších vět. 

 

1. Víte, že okoun říční je nejpestřejší ryba sladkých vod? 

...................................................... 2. Losos je tažná ryba, která mládí prožívá     v 

horních tocích vod. ...................................................... 3. Na začátku léta, kdy voda 

dosahuje teploty kolem 19 stupňů, nastává sumcům čas rozmnožování. 

...................................................... 4. Zvláštností korálovky je to, že  loví    i jiné hady. 

...................................................... 5. Hroznýši jsou klidní hadi,            kteří člověka bez 

příčiny nikdy nenapadají. ......................................................   6. Koroptev polní žije 

především tam, kde jsou lehčí půdy a dostatek úkrytů. ......................................................  

7. Z nástěnných jeskynních maleb víme,      že člověk se v dávnověku soustředil na lov 

zvířat. ...................................................... 8. Pravda je, že na rozdíl od jiných jedovatých 

hadů je mamba černá mnohem pohyblivější. ...................................................... 9. Cítí-li 

se ohrožena, bez váhání zaútočí. ......................................................    10. Jen co jarní 

paprsky ohřejí zem, už vyrážejí ze země první pestré květy. 

...................................................... 11. Hajný pozoroval srnu, jak se pase na louce. 

...................................................... 12. Ačkoli kalendář ukazuje teprve únor a teploměr 

stupně pod nulou, jaro již vysílá své kvetoucí posly. ...................................................... 

 

 

3. Urči souvětí, druhy vedlejších vět a poměry mezi hlavními větami. 

 

1. Když si pozorně prohlédnete krystaly lupou, zjistíte, že krystaly téže látky si jsou 

tvarem podobné. 

2. Molekuly plynných látek se pohybují volně, dokud na sebe nebo na stěnu nádoby 

náhodně nenarazí. 

3. Jestliže stlačíme rukou píst hustilky a hadička je uzavřena tlačkou, objem 

vzduchového tělesa v hustilce se zmenší. 



Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 

 

 

 Obor: Pedagogika předškolního věku 88 

4. Zkoumáním struktury pevných krystalických látek se zjistilo, že částice, z nichž jsou 

pevné krystaly, jsou uspořádány pravidelně v krystalové mřížce. 

5. Přestože mezi molekulami kapaliny jsou mezery, není možné přiblížit k sobě 

molekuly kapaliny libovolně blízko. 

6. Blesky v minulosti patřily k přírodním úkazům, které byly považoványza projevy 

tajemných neznámých sil a byly opředeny řadou pověr. 

7. V mnoha pokusech jsme se přesvědčili, že magnetické póly dvou magnetů se 

vzájemně přitahují nebo odpuzují, i když se nedotýkají. 

8. Část, kterou se magnet natáčí k severu, nazýváme severní pól magnetu. 

9. Vědeckými pokusy na počátku 20. století bylo dokázáno, že v atomu existuje kromě 

elektronů atomové jádro, které má mnohem menší rozměry než atom. 

 

 

4. Zapiš za souvětí druh vedlejší věty. 

   

1. Zmije obecná je jeden z mála druhů plazů, který žije i za polárním kruhem.  

...................................................... 2. Bohužel mnoho želv zahyne v rukou turistů    a 

nezkušených teraristů, kteří si z dovolené přivezou želvu jako suvenýr       nebo dětskou 

hračku. ...................................................... 3. Uslyšíme-li hlas emu, 

...................................................... nechce se nám věřit, že je to hlas ptáka. 

......................................................  4. Je důležité, abychom se učili sledovat jevy kolem 

sebe. ...................................................... 5.  Na konci 18. století došlo ke sjednocení 

fyzikálních jednotek, protože se rozšířily mezinárodní obchodní styky. 

......................................................  6. Vědci zkoumali gravitační pole, jak ovlivňuje náš 

život. ...................................................... 7. Vrátil se tam, odkud přišel. 

...................................................... 

   

5. Z věty jednoduché vytvoř souvětí a urči druh vedlejší věty, případně poměr mezi 

hlavními větami. 

 

Na výlet vyrazíme hned po rozednění. ...................................................... Nedostavil se 

pro nemoc.     ......................................................    Vypracovali to podle vašeho přání. 

...................................................... Přes nepřízeň počasí odjeli do hor. 

...................................................... Pro úspěch udělala všechno. 

...................................................... Vraceli jsme se rádi do rodného domu. 

...................................................... Při onemocnění okamžitě uléhal do postele. 
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6. Doplň souvětí a urči druh vedlejší věty. 

  

1. Když byli po večeři, ……………………………………………………………… 2. I 

když byla už tma,  ………………………………………………………………                      

3. Neuvědomovali si,                                                                                            že 

……………………………………………………………… 4. Ve chvíli, 

………………………………………………………………, to skončilo. 5. V této době, 

………………………………………………………………, jsem byl šťastný. 6. Naučil 

jsem se, že ……………………………………………………………… 7. Vypadalo to, 

jako by ……………………………………………………………… 8. Všichni se 

zastavili, aby ………………………………………………………………          9. 

Věřím, že ………………………………………………………………         10. Kopec, 

který ……………………………………………………………… 11. Jestliže 

neuposlechnete, ……………………………………………………………… 12. 

Nemohu říci, že ……………………………………………………………… 13. 

Ačkoliv byla nemocná, ………………………………………………………………                 

14. Kdyby tam nechodili, ……………………………………………………………… 

15. Plakala, jako kdyby ……………………………………………………………… 16. 

Učitel sledoval žáka, jak ……………………………………………………………… 

17. Když jsme vystoupili z vlaku, 

……………………………………………………………… 18. Na obloze sledovali 

mraky, jak ……………………………………………………………… 

 

 

 

  

7. Z vyznačených větných členů utvoř větu vedlejší. 

 

Vítězství je pro nás důležité.    ..........................  

Zůstal stát jako přimražený.    ..........................  

Všichni jsme brzy poznali důležitost objevu.    ..........................  

Nastalo období rozhodnutí.    ..........................  

S každou prací jsem hotov včas díky vhodnému naplánování.    ..........................  

Není vhodné opozdit se.    ..........................  

Vyžádal si čas na rozmyšlenou kvůli zodpovědnému rozhodnutí.    ..........................  

Povídali jsme si o spravedlivém králi.    ..........................  

Mým přáním je šťastný konec.     ..........................  

Pozorovali jsme slunce sklánějící se za obzor.    ..........................  

Sledovali jsme auta v zatáčce.    ..........................  

Lhář i krade. 

Pro práci vedoucího musí mít nejprve zkušenosti. 
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Podívejte se na pracující stroj.    ..........................  

 

8. Doplň čárky a urči poměry mezi větami hlavními. 

 

a) Brno znám velmi dobře neboť jsem se tam narodil. ……………………….. Petr hraje 

na klavír ba dokonce se naučil hrát i na harfu. ……………………….. Vydal jsem se do 

lesa na maliny a našel jsem jich celý džbán. ……………………….. Už jsi tu zkoušku 

udělal nebo se na ni teprve chystáš? ……………………….. Nejenže jsem chyběl ve 

škole ale také jsem chyběl na tréninku. ……………………….. Ledy praskaly nadešlo 

tání. ……………………….. Všichni to uměli a já to neznal. ……………………….. 

Těšili jsme se na její návrat ale dosud nepřijela. ……………………….. Vyšel měsíc 

bylo vidět první hvězdy. ……………………….. Garfield byl najedený a tak se blaženě 

protahoval na kanapi a provokoval tím Johna. ……………………….. Závodník vyhrál 

neboť měl před cílem ještě dostatek sil. ……………………….. Mlhy se rozplynuly 

rybníky zamrzly. ………………………..  

 

b) Byl jsem u vás ale ty jsi nebyl doma. ……………………….. V dálce hřmělo ba 

dokonce se křižovaly blesky. ……………………….. Líbí se mi nejen dobrodružné 

knihy ale i odborné  mě zajímají. ……………………….. Jana se vracela z výletu a 

zpívala si. ……………………….. Romanovi se nevydařil start proto doběhl až 

pátý. ……………………….. Maminka stála před školou    a mávala svým 

dětem. ……………………….. Věřím ti neboť i mně se stalo něco 

podobného. ……………………….. Tatínek přišel domů a měl velký hlad. 

……………………….. Hráči se snažili ale zápas se jim 

nevydařil. ……………………….. Nevěřila mu ba ho považovala i za 

lháře. ……………………….. Řidič jel velmi rychle a proto se mu nepodařilo včas 

zabrzdit. ……………………….. Byli jsme na dovolené a přivezli jsme si úžeh. 

……………………….. Dílem jsem s nimi nesouhlasila dílem jsem jim dávala za 

pravdu. ……………………….. 

 

9. Vytvoř druhou větu v souvětí souřadném a urči poměr. 

 

Stmívalo se, a tak ………………………………… 
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Radek bydlí v rodinném domku, ale chtěl by ………………………………… 

Je nejen dobrý skladatel, nýbrž  ………………………………… 

Všichni se učíme ze svých chyb a snažíme  ………………………………… 

Ulehla, a spát ………………………………… 

Květiny jsem nesehnal, ale sehnal jsem ………………………………… 

Z potoka jsme odstranili nečistoty, a proto ………………………………… 

S vaší stížností nejen souhlasíme, ale ………………………………… 

Půjdeš po schodech, nebo ………………………………… 

Byli unavení, ale ………………………………… 

Musím se fyziku dobře naučit, neboť ………………………………… 

Buďto pojedu vlakem, nebo ………………………………… 

 

10. Označ a urči vedlejší větu. 

Přišla jsem, i když vím o tvé nepřízni.    ..........................  

Protože jejich pracovníci byli dobří, dosáhli brzy úspěchu.    ..........................  

Silnice byla, jako by ji vymetl.    ..........................  

Pomáhali jsme rodičům, abychom mohli dříve odjet.    ..........................  

Jdu k zubaři, aby mi vytrhl zub.    ..........................  

Udělali jsme vánoční výzdobu, která byla z dáli viditelná.    ..........................  

Když bylo slunce vysoko na obloze, Vlasta se probudila.    ..........................  

Včera jsem nešla plavat, protože jsem měla teplotu.    ..........................  

Teprve se ukáže, co jsme se naučili.    ..........................  

Velmi by mě zajímalo, kde vlastně jsem.    ..........................  

Pořádáme výstavu, na které budou výrobky žáků.    ..........................  

Vrátím se tam, kde se mi líbilo.    ..........................  

Jakmile se ozval hvizd, dal se pes do běhu.    ..........................  

I když naslouchal pozorně, nic neslyšel.    ..........................  

Pozoroval jsem kočku, jak chytila myš.    ..........................  

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.    ..........................  

Stál na skále, která vyčnívala vysoko nad okolím.    ..........................  

Od začátku jsem věděla, že tato záležitost dobře skončí.    ..........................  

Od první chvíle jsem měl pocit, že znám Martina celý život.    ..........................  
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8. Komunikace a její rozvíjení 

 

 

 

Mluvené slovo – nejúčinnější a nejpůsobivější způsob sdělení myšlenky. 

Kultura řeči – složitá změť vztahů, které se během vývoje řeči neustále mění. 

Jazyková kultura – vlastnost osobnosti, individuální schopnosti a dovednosti 

vyjadřovat se. 

 

Norma spisovné výslovnosti 

Výslovnost základní, neutrální – veřejné mluvní projevy. 

Výslovnost běžná – běžný denní styk, spisovná mluva. 

Výslovnost zvlášť pečlivá – opírá se více o psanou podobu, užívá se při slavnostních 

projevech, uměleckém přednesu nebo ztížených akustických podmínkách. 

 

Dechová cvičení 

Obrovskou roli při rozvíjení zřetelnosti mluvy hraje složka dechová. 

 

K rozvíjení správného dýchání ve spojitosti s mluvením využíváme např. zpěvu 

apod. 

 

Správné dýchání při řeči: 

 Správný poměr nádechu a výdechu. 

 Toto dýchání je velmi odlišné od fyziologického dýchání.  

 U dýchání, při kterém mluvíme, platí, že veškerý vzduch, který nadechneme, je 

třeba při mluvení vydechnout.  

 Naopak, mluvit budeme při jednom výdechu tak dlouho, kolik vzduchu jsme 

nadechli. 

 

Cvičení správného dýchání: 

foukání do peříčka 

foukání listu papíru po rovné podložce 
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foukání zmačkaného listu papíru – foukací fotbal 

foukání mýdlových bublinek 

dýchání – klidové (2:3), prodlužování. 

 

    Cvičení správného dýchání 

a) cvičení nádechu 

Navození správného prodlouženého nádechu – přes dýchání nosem - motivace: jak 

voní svěží vzduch, květiny… 

b) cvičení výdechu 

Plynulý výdech přes otevřené rty s vyslovováním [hááá] – motivace: zahříváme si 

dlaně 

Plynulý výdech s vyslovováním jednoho slova [húúúú, halóóó] – motivace: vlak, 

telefonování 

Plynulý výdech s vyslovováním 2 a více slov – je vhodné volit slova začínající na M 

– kvůli měkkosti hlasu 

 

specificky jazyková cvičení 

recitace říkadel, básní (veršů) na jeden nádech: 

V tom královském sídle 

měli mouchu v jídle 

Moucha jedla, pila, 

až se utopila. 

Odvezli ji k faře 

bez már, bez trakaře. 

Tam ji pochovali, 

nápis na ni dali. 

 

Přečtěte na jeden nádech úryvek od Karla Hynka Máchy – úvod z Máje. 

 

Přídechy 

Mluvení s tzv. přídechem – vhodné umisťování krátkých nadechování v pauzách – 

toto má za cíl odstranit nevhodné (rušivé) dýchání uprostřed slov. 
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Hlasová cvičení 

Kvalita hlasu, jeho zabarvení, síla, výška je ovlivněna fyzickým a psychickým 

stavem každého z nás: 

např. barva hlasu – dána geneticky – v telefonu si pleteme hlas matky, dcery, otce, 

syna apod., 

stav našich hlasivek a respiračního ústrojí ovlivňuje často výšku hlasu, sílu hlasu a 

jeho zvučnost, 

psychický stav – z hlasu se dá vyčíst nálada – mnozí (nejen) odborníci odhadují 

z hlasu charakter člověka.  

 

 

Síla a barva hlasu: 

lidský hlas je schopen síly až 60 decibelů,  

reálný hovor má asi 40 – 50 decibelů,  

nad hranici 50 dB – únavné, 

šepot je asi 15 decibelů. 

Hlasová cvičení 

Cholerik a sangvinik uplatňují spíše vyšší hlas a flegmatik a melancholik spíše nižší 

hlasovou sílu. 

Barva hlasu – timbre [témbr] – dáno geneticky (huhňavý, nosový, pisklavý…). 

Vzrušení může hlas měnit. 

Moderní trendy – chraptivý hlas zpěváků. 

Barva hlasu působí na partnera – lidé věří na vztah barvy hlasu a charakteru 

člověka. 

 

 

 

Hlasová cvičení 

Výška a melodie hlasu 

V komunikaci se střídáním výšky hlasu uplatňuje melodie projevu – měkkost řeči. 

Melodie – z řec. slova melos = měkký.  

zvýšení tónu – překvapení, radost 

snížení – smutek, únava, zklidnění 
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Stejně tak jako může být člověk fotogenický, může být také hlas tzv. mikrofonní – 

pro média jsou atraktivní hlasy ve střední poloze – u žen mezzosoprán, u mužů 

baryton. 

Změna výšky hlasu stimuluje komunikaci – průbojní lidé uplatňují vyšší hlas. 

 

Řekněte následující větu několika způsoby: 

a) jako prostou informaci, 

b) lhostejně, 

c) unaveně, nervózně. 

 

Prohlédnete si to sama nebo vám to mám předvést? 

Tohle zboží už dávno nemáme. Mohu vám však ukázat něco jiného. 

Zaplatíte to hned nebo až složenkou? 

Zítra máme zavřeno, otevíráme zas až v pondělí. 

 

 

Přečtěte s různou intonací. 

Dnes jsem ráno snídal/a housku se salámem a čaj.  

Každý den chodím běhat kolem Orlice. Asi už přestanu, je to vysilující. 

Pane kolego, jistě jste si všiml, že tu pro vás není místo.  

Kolik je hodin? Vůbec jsem ti nerozuměl. 

Jakže jsi to říkal? Aha, tak to ti tedy vůbec nerozumím. 

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. 

Odpovíš mi na to? 

V kolik hodin ti jede ten autobus? V pět? 

Prosím, buď tak hodný, podívej se, jestli neprší. 

To ti byla taková krása! 

 

Jaká krása. (vyjádřete radostně, smutně) 

Dálka, datel, dálava, dýně, děti, divadlo, díky. 

 

Komunikace beze slov 

Bezeslovně vyjádřete: 

Jsem rád/a, že tě vidím. 
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Už nic neříkej! 

To je ale nuda. 

Ty jsi hlupák. 

To myslíš vážně? 

Nevím. 

 

 

Průpravná artikulační cvičení 

  

Průpravná artikulační cvičení 

Me2dice a její 3 bra3 

1 me2dice us0 v dou5i. V po2domí zaslechla p8ěšný chechtot. Zbys3la pozornost. 

Vzá5í se me2dice 8ělila a pr8ýčila 4krát okolí dou5e. Pak se o5 vrátila z5. Nikoho 

nespa3la. Chvíli vě3la. Náhle ustr0! Její 3 malí me2dí bra3 otrhali 7ikrásky, ke 

kterým tak přil0. Neuše3li ani 9sil, jemuž věnovala v6rannou péči. Slza jí ska0 z 

oka. Pak vypila s3k, obula si 7imílové man6rové boty a zah0 k bys3ně. Tam si ti 3 

malí me2dí bra3 pouštěli po vodě 7ikrásky a p8rkávali. Me2dice jim nic nepromi0. 

Bez dlouhého vysvětlování každému s3hla 4 pohlavky a hnala je z5. 

Průpravná artikulační cvičení 

 

Mluvte 30 sekund se zavřenou pusou. 

Téma: Jak jsem včera potkal známého, kamaráda. 

 

Pokuste se vymyslet nějaký jazykolam. 

Přečtěte pomalu a srozumitelně svůj jazykolam. 

Přečtěte rychle a několikrát za sebou svůj jazykolam. 

Průpravná artikulační cvičení 

Přečtěte svůj jazykolam a označte někoho, kdo jej přečte po vás. 

Druhý v pořadí po zopakování předešlého jazykolamu přečte svůj a pokračuje s 

označením dalšího člověka. 

 

Po deseti vteřinách od obdržení tématu mluvte, prosím, souvisle dvě minuty. 

Vyvarujte se rušivého dýchání, nevýrazné artikulaci, nespisovné češtině, dlouhým 

pauzám. 
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Cvičení pro rozvoj slovní zásoby 

Slovní zásoba je základ pro úspěšnou komunikaci. 

Stylizační cvičení nám mohou pomoci rozšířit slovní zásobu. 

Uveďte alespoň 5 synonym: 

Výborný – 

Praktický – 

Moderní – 

Pěkný –  

Zvláštní – 

Tradiční – 

 

Uveďte přirovnání, která povedou k větší názornosti: 

Drahý jako … 

Dobrý jako … 

Nešťastný jako … 

Velký jako … 

Nezbytný jako … 

Nebezpečný jako … 

Moderní jako … 

 

Komunikační situace  

Odpovídejte, prosím na otázky, pokuste se využít minimálně tři věty: 

Jak je venku? 

Jak se cítíte? 

Kolik je hodin? 

Kolik stojí rohlík? 

Máte hlad? 

Půjdeme na kávu? 

Proč nemáte brýle? 

Proč máte dvě tašky? 

Je tu někdo? 

Máte tu návštěvu? 
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Kolik umíte jazyků? 

Je vám dobře? 

Nezvoní vám mobil? 

Slyšel jste mě dobře? 

Jaké máte auto? 

Myslíte na jídlo? 

Proč nejdete domů? 

 

Simulujte, prosím, rozhovor na vybrané téma. 

Dříve uvedený začíná rozhovor. 

Snažte se nemyslet na okolí. 

Přesvědčte svého partnera v dialogu o své pravdě – k tomu použijte modulaci hlasu, 

sílu hlasu, a také patřičnou argumentaci. 

 

Rozhovory 

Rodič – učitel (prospěch). 

Manžel – manželka (pozdní příchod). 

Otec – syn (16) (syn vypil svá první 4 piva). Rozhovor probíhá ráno. 

Zaměstnanec – zaměstnavatel (vyhazov). 

Daňový poplatník – úředník na FÚ – (pozdní podání DP). 

Prodavač – nakupující (krádež v supermarketu). 

Policista – řidič (silniční kontrola). 

Člověk – operátor mobilních tel. (problém s pozdní fakturou). 

Novinář – hokejista               (po prohraném utkání). 

Novinář – hokejista               (po vyhraném utkání. 

Soused – soused (větev trčí do zahrady). 

Novinář – politik (jak vysvětlíte svůj předvolební slib…?) 

Učitel – žák (zkoušení ve škole). 

 

Napište, prosím, krátký text na téma: 

Můj typický den. 

Denní režim. 

Popis osoby (já, moje dcera, syn, někdo jiný). 

Můj oblíbený sportovec. 
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Můj oblíbený herec. 

Moje oblíbená zpěvačka. 

 

Napište svůj text alespoň na deset řádků. 

 

Pokuste se svůj text přečíst jako: 

Pohřební (smuteční řeč). 

Strukturovaný životopis. 

Inzerát. 

Reportáž. 

Vtip. 

Tragickou událost. 

Sportovní utkání. 

Báseň. 

 

Manažerská rétorika 

Pět základních funkcí: 

Stanovovat cíle. 

Organizovat. 

Komunikovat a motivovat lidi. 

Hodnotit a měřit výkon organizace. 

Dbát o rozvoj lidí – včetně sebe sama. 

 

Pokuste se, prosím, charakterizovat svůj pracovní úsek jako jeho manažer z hlediska 

následujících kategorií: 

 

Charakter pracoviště. 

Organizace pracoviště. 

Komunikace na pracovišti. 

Hodnocení výkonů na pracovišti. 

Rozvoj mého pracoviště. 

 

Obchodní jednání 
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Kontaktní fáze. 

Vlastní obchodní jednání. 

Závěr. 

Prodej výrobku – automobil značky Porsche 911 Carrera. 

Prodej výrobku – dlouhodobý prodej parfému Chanel. 

Představení sebe sama – moje reklama 

 

Během dvou minut představte sebe sama formou reklamy o své osobě. 

Zdůrazněte své pozitivní vlastnosti. 

Jde o to, aby se posluchači dozvěděli, v čem a proč jste dobrá/dobrý. 

Vlastnosti můžete charakterizovat přímo/nepřímo. 

Dejte svým hlasem patřičně najevo, jaká je intenzita vašich dobrých vlastností. 

Klidně přehánějte, neboť jde o sebechválu. 

 

Asertivita 

 Asertivita je soubor pravidel na prosazení vlastního oprávněného zájmu. 

Jedná se o schopnost, která se vztahuje k sebeúctě a patří k základním 

komunikačním schopnostem. Rozlišujeme chování pasivní, agresivní a asertivní. 

 

1. Asertivní chování je jasné, přiměřené, snaží se slušným a neurážlivým způsobem 

docílit respektování vlastních zájmů. Znamená zůstat sám sebou, trvat na svých 

právech a nárocích, ale přitom brát ohled i na práva druhého. Asertivní člověk jedná 

vstřícně, zdravě sebejistě, nebojí se prosadit svůj názor a diskutovat o něm, přizná 

svůj omyl, nikoho neponižuje. 

 

2. Pasivně se chová člověk, který nedokáže prosadit svoji vůli a potom se lituje a 

trápí se. Z jeho tváře můžeme snadno vyčíst nervozitu, ustaranost nebo strach. 

Mluví s námi obvykle tiše, rozpačitě se usmívá, nedovede prosadit svůj vlastní 

názor, přestože je správný, a raději ustoupí, je-li třeba názor obhajovat. V jeho řeči 

se objevuje mnoho omluv, sebelítosti a naříkání. Nevěří si. 

 

3. Agresivní chování v konfliktních situacích využívá zlá slova a jeho chování může 

někdy přerůst až ve fyzický útok. Bývá doprovázeno odmítavými gesty. Reakce 

agresivního člověka ubližují druhým lidem, často se projevuje silou, křikem, 
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jízlivostí. Nenechá nikoho domluvit a skáče druhým do řeči, prosazuje jenom svoji 

pravdu, při neúspěchu svádí vinu na druhé, svého cíle dosahuje na úkor jiných. 

 

Využijte asertivní techniky a vyjádřete ve dvojicích: 

žádost o laskavost,  

vyslovení návrhu,  

slušné odmítnutí,  

přijetí kritiky,  

omluvu,  

žádost o odpověď 

 

Zásady řečnické praxe 

Sílu hlasu přizpůsobíme prostoru. 

Hlas nepřepínáme. 

Posluchače nepřekřičíme. 

Nemluvme v prašném a zakouřeném prostředí. 

Stupeň hlasové síly je ovlivněn: hlasovým orgánem, dobrou ekonomií dechu, 

pečlivou artikulací. 

 

Didaktické hry  

Slovní kopaná 

Zaměření: rozvíjení slovní zásoby. 

Pravidla:  

První žák řekne libovolné slovo – „vykopne“, soused musí vymyslet slovo, které bude 

začínat na poslední písmeno slova předchozího (např. 1. slovo tatínek, 2. slovo 

klouzačka).  

Obměny: Vymýšlíme slova na poslední dvě písmena, poslední slabiku; můžeme omezit 

zásobu slov na jeden určitý slovní druh (např. slovesa, zájmena) nebo zakázat 

opakování slov. 

 

Dlouhé slovo a jeho děti 

Zaměření: rozvíjení slovní zásoby. 
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Pomůcky: tabule, křída, psací potřeby. 

Pravidla:  

Učitel napíše na tabuli dlouhé slovo nebo slovní spojení. Žáci se snaží vymyslet co 

nejvíce nových slov, a to pouze s využitím písmen daného výrazu. 

Př. Šípková Růženka – růže, žena, šípek, šíp, šok 

 

 

Sendvič 

Zaměření: rozvíjení slovní zásoby, schopnosti analyzovat slova. 

Pomůcky: tabule, křída. 

Pravidla:  

Učitel vybere 3-4 žáky a na tabuli napíše jedno písmeno. Žáci k němu postupně připisují       

po jednom písmenu, mohou si vybrat, zda před skupinu již napsaných písmen, nebo za 

ně. Každý žák musí mít představu o konečném slově, když doplňuje další písmeno. 

Snahou každého žáka je, aby připsáním písmena oddálil ukončení slova. Kdo ukončí 

slovo, prohrává. Když je slovo dokončeno, nelze ho již rozšiřovat.  

 

Slovo – věta – slovo – věta 

Zaměření: tvořivost, větná skladba. 

Pravidla:  

Učitel řekne slovo. První vyvolaný žák musí vymyslet větu, která bude dané slovo 

obsahovat, a vymyslí další slovo. Další žák pak pokračuje podle stejného schématu. Je 

třeba dodržet rychlost sestavování a smysl vět. 

Obměna: Pokračující žák musí vymyslet větu, která bude obsahovat poslední slovo 

z věty předešlé. 

 

Na řečníky 

Zaměření: komunikační dovednosti, kultivace mluveného projevu, schopnost 

improvizace. 

Pomůcky: klobouk obsahující lístky s tématy (např.: babiččiny brýle, boule na čele). 

Pravidla:  

Žák si z klobouku vylosuje jedno téma, jeho úkolem je bez přípravy na toto téma 

plynule hovořit po dobu jedné minuty. 
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Obměna: Je to úkol dost obtížný, můžeme žákovi poskytnout určitou dobu, aby si 

rozmyslel, o čem bude mluvit. 

9. Stylistika – základní pojmy 

 

 

FUNKČNÍ STYLY 

 

Styl prostě sdělovací - hovorový 

Styl běžné komunikace. 

Spontánnost, dialogičnost. 

Soukromý neveřejný projev. 

 

Jazykové prostředky: běžná slovní zásoba.  

Slohové útvary: oznámení, zpráva, popis, vypravování prosté. 

 

 

Styl odborný 

Vědecký styl, prakticky odborný, popularizační. 

Styl vědeckých publikací, učebnic, odborných časopisů. 

Přehlednost, úplnost, přesnost. 

 

Jazykové prostředky: spisovná čeština, odborné termíny, rozsáhlá souvětí, fráze (z 

hlediska, v rámci). 

Autorský plurál. 

 

Slohové útvary: psané (výklad, studie, odborný článek, stať); mluvené (přednáška, 

vědecká diskuze, polemika, debata). 

 

 

Styl administrativní 

Úřední a jednací styl. 

Strohý, jasný, přesný. 

Jazykové prostředky: spisovná čeština. 
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Slohové útvary: zpráva, oznámení, vývěska, smlouva, protokol, dotazník, životopis, 

výpis. 

 

 

Styl publicistický 

Styl novin, časopisů, TV. 

Aktuálnost, pravdivost. 

Psaný, mluvený. 

 

Jazykové prostředky: spisovná čeština, knižní, hovorový jazyk. 

 

Slohové útvary: zpráva, inzerát, komentář, úvodník, plakát, recenze… 

 

 

Styl umělecký 

Styl literární komunikace. 

Estetično, citový prožitek, fantazie. 

 

Jazykové prostředky: obrazná pojmenování (metafory, metonymie …). 

 

Slohové útvary = literární žánry. 

 

 

Slohový postup – slohový útvar 

 

Slohový postup: způsob podání, zpracování tématu. 

 

Čeština vyděluje: 

informační, 

vyprávěcí, 

popisný, 

charakterizační, 

výkladový, 

úvahový. 
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Slohový postup – slohový útvar 

Slohový útvar – konkrétní jazykový projev – realizace slohového postupu. 

Oznámení, zpráva, vypravování, rozhovor, dopis, formulář … 
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10. Popis 

Cílem slohového postupu popisného je výstižně pojmenovat předměty a jejich 

části. Jednotlivá fakta se často podávají formou výčtu. Uvádí se příznačné rysy a 

znaky objektu. 

Uplatňuje se ve všech typech textů (prolínání mezi všemi funkčními styly). 

 

Jazykové prostředky popisu 

Podstatná jména a jejich příznaky – hodnotící přídavná jména (nabroušený nůž, z 

krásného dubového dřeva). 

 

Přirovnání – pro názornost popisu (zůstal stát jako solný sloup). 

Některé vlastnosti lze vyjádřit i slovesy – čepel se leskne, jablka se červenají. 

 

Pozor na nadbytečné opakování sloves mít a být. 

 

Postup při popisování 

Očekává se jistý řád ve zvoleném pořadí popisovaného objektu – recipient si tak 

může snáze utvořit představu o popisované skutečnosti. 

 

Od celku k částem, od nápadných znaků k méně nápadným, od podstatných jevů k 

drobnostem, zpředu dozadu, zleva doprava, shora dolů (naopak). 

 

Typy popisu 

Popis předmětu 

Popis jevu 

Popis osoby 

Popis děje 

Popis pracovního postupu 

Popis subjektivní – líčení 

 

Popis osoby 

Vnější rysy. 
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Hlavními jaz. prostředky jsou podstatná a přídavná jména (vysoký – menší – střední 

– kulatý – protáhlý). 

Názornost  - pomocí přirovnání (pohybuje se jako želva). 

 

Popis pracovního postupu 

Podáváme úplnou informaci o činnosti – tak aby recipient mohl na základě 

výsledného popisu činnost zvládnout. 

 

Postup: 

Seznam potřeb (materiálu), pomůcek (nástrojů) – zpravidla se uvádí na začátku. 

Je třeba dodržet pořadí jednotlivých úkonů. 

Pečlivě volit lexikální prostředky, zejména slovesa, která musí co nejpřesněji 

vystihnout popisovanou činnost. 

Př.: kuchařky, knihy pro kutily, návody na sestavení výrobků, návody ke 

stavebnicím apod. 

 

Plán popisu: 

Seznam potřeb, nástrojů a materiálu – seznámení s předmětem, jevem, osobou nebo 

dějem. 

Popis jednotlivých částí ve zvoleném pořadí. 

Výsledný efekt – účel, využití, celkový dojem. 

Slohový postup charakterizační 

  

Slohový postup charakterizační 

 

Charakteristika osoby 

Vnější charakteristika: popis – celkový vzhled, postava, obličej, oblečení. 

Vnitřní charakteristika: popis povahy člověka a ostatních jeho psychických 

vlastností. 

 

Charakteristika přímá – přímo je uveden název vlastnosti vyjádřený adjektivem 

(veselá žena) nebo substantivem (štědrost). 
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Charakteristika nepřímá – na vlastnost poukazujeme z popsaného chování nebo 

ze srovnávání s jinými osobami: Dnes jsem si zapomněl čepici a byla mi zima, Petr 

mi půjčil svou. 
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11. Vypravování 

 

 

Slohový postup vyprávěcí 

Vypravování prosté. 

Vypravování s retardačními prvky – s popisnými prvky, s výkladovými prvky. 

 

Vypravování s retardačními prvky 

Retardace – zpomalení – pokud je vypravování prokládáno popisnými či 

výkladovými prvky, je zpomalováno = retardováno. 

Vypravování prosté – velmi těžké je takové vypravování uhlídat. 

 

Vypravování 

Dějová linie – dějová posloupnost. 

Situační zakotvenost - odpovědi na otázky Kdo? Kdy? Kde? 

Děj se odehrává (vyvíjí) od zápletky k vyvrcholení. 

Expozice – zápletka – vyvrcholení – rozuzlení. 

Využití v oblasti hovorového stylu, uměleckého stylu, okrajově stylu 

publicistického a ojediněle v oblasti odborné. 

 

Jazykové prostředky vypravování 

Dějová slovesa – stalo se, událo se, odehrálo se … 

Bohatá synonymie 

Expresivní prostředky 

Přirovnání 

Přímá řeč 

 

Přímá řeč 

„Uděláš tu večeři?“ ptal se Petr. 

Petr se zeptal: „Uděláš tu večeři?“ 

„Uděláš konečně,“ ptal se Petr, „tu večeři?“  
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Je v textu pro oživení, pro důkaz, že jsou v textu postavy a kvůli komunikačnímu 

aspektu textu. 

 

Vypravování a RVP 

mluvený projev – vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování,  

písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího 

náčiní, žánry písemného projevu: pozdrav z prázdnin, zpráva, oznámení, dopis, 

vypravování 

Specifika nácviku vypravování 

 

Invenční fáze 

Pozornost věnujeme uvědomování si tzv. dějového pásma slohového projevu. 

Děj je možné názorně žákům předkládat formou obrázkové osnovy. 

Stylizační cvičení – v souvislosti s obrázkovou osnovou (je třeba se vyvarovat 

otázek a úkolů odklánějících se od vypravování: Co vidíš na obrázku? Popiš první 

obrázek. Co je na druhém obrázku?  

 

Od prvního vyvolaného žáka je třeba klást úkoly typu: Vypravuj, co se stalo. 

Vyprávěj příběh, který je tu nakreslený. 

Specifika nácviku vypravování 

 

Jiný typ stylizačního cvičení – didaktická hra: 

 

Dotvořte vypravování 

Pravidla:  

Žáci mají za úkol vytvořit vyprávění, které obsahuje určitá slova (podle délky textu 

doporučujeme 5-15 slov). Slova může stanovit učitel, mohou je zvolit sami žáci, 

mohou je vylosovat z neprůhledného sáčku, který předem připraví učitel. 

Obměna: Sestavujeme společné vypravování. První žák začne vypravovat příběh a 

musí mluvit tak dlouho, dokud nepoužije první zadané slovo, pak naváže ve 

vypravování příběhu další žák a mluví tak dlouho, dokud nepoužije druhé slovo 

z tabule atd.  
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Jiný typ stylizačního cvičení – zásobník sloves 

Zadáme tématický okruh – žáci mají za úkol vymýšlet řadu sloves – nejlépe 

dějových. 

 

Př. denní režim: vstávat, umýt, probudit se, jíst, snídat, svačit, obědvat, večeřet, 

chodit, cestovat, jet, spát, psát … 

Vypravování 

 

Expoziční část 

Místní a časová zakotvenost 

Personální zakotvenost 

 

Epizodní část 

Zápletka, kolize 

Vyvrcholení, krize 

Rozuzlení, katastrofa 
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12. Dopis 

 

Dopis je písemné sdělení, text určený konkrétnímu adresátovi, kterého pisatel 

(odesilatel) alespoň v záhlaví oslovuje. Autor dopisu by v žádném případě neměl 

zapomenout dopis vlastnoručně podepsat.  

 

 

Podle vztahu pisatele a adresáta a podle povahy sdělení se rozlišují dopisy osobní a 

obchodní.  

 

Osobní (soukromý) dopis je velmi rozmanitý po jazykové i obsahové stránce, záleží 

na tom, komu je určen, a také na samotném pisateli. 

 

 

Některé dopisy mají ustálenou (normativní) podobu a užívají vžitých 

frazeologických obratů, např. blahopřejné a kondolenční dopisy, obchodní a úřední 

korespondence.  

 

Ze slohového hlediska patří dopis mezi informační sdělení, jinak je ale zcela 

samostatným útvarem i literárním žánrem, protože může obsahovat různé slohové 

útvary, jako jsou zpráva, popis, vypravování, výklad, úvaha, nebo i útvarů několik. 

 

Dopis má ustálené složky, k nimž patří:  

 

datum – oslovení – úvodní věta – závěrečný pozdrav – podpis 

 

 

Osobní dopis by mohl vypadat například takto: 

 

Milý Petře, 

 

zdravím Tě ze školního výletu z Prahy. Bydlíme v kempu Pískovna, kde se také stravujeme. 

Počasí je zatím dobré a žádný výlet nezkazilo. Uvidíme, jestli to bude dobré i v dalších dnech. 
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Určitě Ti přivezu nějaký krásný dárek. Měj se moc hezky a brzy se uzdrav. 

 

Ahoj Monika 

 

 

Doporučené úkoly k tématu: 

Vypiš z dopisu Petrovi hlavní složky dopisu: 

- datum:  

- oslovení: 

- úvodní věta: 

- závěrečný pozdrav: 

- podpis: 

 

Pokus se napsat podobný dopis, tentokrát z výletu lodí po moři. Dopis piš svým 

rodičům. Můžeš použít růžový obrázek dopisního papíru. 

 

Adresa: 

Při psaní dopisu je důležitá adresa. Měla by být přesná, úplná a čitelně napsaná!  

 

Co by všechno mělo být v adrese? Pokud si nebudeš vědět rady, použij internet (webové 

stránky české pošty: www.cpost.cz ). 

 

Oslovení – oslovení je velmi důležitou součástí dopisu. Po přečtení oslovení můžeme 

vycítit, jakou formu bude mít samotný dopis. 

 

Posuď, jak asi bude vypadat dopis (komu bude určený, co se v něm bude apod.), který 

má následující oslovení. Ne vždy se musíš shodnout se spolužáky ve skupině. Vzor ti 

pomůže. 

 

 

 

VZOR: 

Milý Toníčku, 

Dopis babičky vnukovi. 

http://www.cpost.cz/


Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 

 

 

 Obor: Pedagogika předškolního věku 114 

Petře, 

Ahoj tati, 

Vážená paní učitelko, 

Vážený pane prezidente, 

Ahoj Pepíku, 

 

 

Na konci dopisu by mělo stát rozloučení a podpis. Píše-li se dopis na počítači, vždy je 

nutno se vlastnoručně podepsat. 

 

Pravopisné zásady při psaní dopisů. 

Při oslovení, které je zakončeno čárkou, píšeme v následující písmenko malé. 

Např.: 

Milý Toníku, 

obracím se na Tebe s prosbou o radu. 

 

Zakončíme-li oslovení tečkou nebo vykřičníkem, následuje velké počáteční písmeno 

další věty. 

Např.: 

Milý Toníku! 

Obracím se na Tebe s prosbou. 

 

 

Obchodní neboli úřední dopis používáme při oficiální korespondenci s úřady, firmami, 

školami apod. Má přesně stanovenou formu, využíváme pouze spisovnou češtinu. 

 

Hned v záhlaví musí být vždy uveden adresát, dále je stručně uvedeno, čeho se dopis 

týká, tedy věc. Tato informace je v úředním dopise podtržena. 

 

Adresa odesílatele se zpravidla uvádí na konci dopisu vpravo. V některých starších 

typech obchodních dopisů může být uváděna i na začátku dopisu pod adresou adresáta. 

 

 

Obchodní dopis může vypadat takto: 
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E-mail [í mejl] (z angličtiny) je písemná zpráva, sdělení, dopis, informace zaslaná 

elektronickou poštou. E-mail dnes užíváme v současnosti nejčastěji při běžné 

každodenní písemné komunikaci.  

 

E-mail má stejně jako dopis své zásady: datum – oslovení – úvodní věta – závěrečný 

pozdrav – podpis. Některé věci však za nás vypisuje počítačový program, který slouží 

jako prostředek pro posílání elektronické pošty, tedy e-mailů. Při psané e-mailů je 

důležité nezapomínat na diakritiku. E-mail můžeme použít všude tam, kde se dá použít 

 

Mgr. Václav Pačes 

Obchodní ředitel velkoobchodu 

Velkoobchod Polička  

K Potoku 342 

597 43 Polička 

 

V Brně 4. 12. 2006 

 

Objednávka zboží 

 

Vážený pane řediteli, 

 

na základě našeho telefonického rozhovoru objednávám do 

své restaurace patnáct beden limonády a deset dvaceti 

kilogramových balení pražené kávy. 

Prosím, sdělte mi, kdy mohu zásilku očekávat, a pošlete 

fakturu k proplacení zboží. Předem děkuji za vyřízení 

objednávky. 

 

Jiří Kučera 

Restaurace U Hada 

Brno 23 

592 03 
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dopis. Použít jej můžeme jak ve formě osobního dopisu, tak ve formě obchodního 

dopisu. 
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13.  Mediální výchova 

 

Průřezové téma v RVP ZV 

Základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média 

a komunikace - velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků. Pro uplatnění 

jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které 

přicházejí z okolního světa. 

 

Teoretická východiska 

Důležitý socializační faktor - mají vliv na chování jedince a společnosti, na utváření 

životního stylu a na kvalitu života vůbec.  

Sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter.  

Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, 

přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, 

logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu. 

 

Průřezové téma 

 V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace  

 kritický přístup k médiím, 

 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění 

volného času,  

 umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů,  

 vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů 

(zvl. zpravodajských),  

 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v 

demokratické společnosti vůbec, 

 vytváří představu o roli médií v každodenním životě, 

 vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci  

 rozvíjí komunikační schopnost, 

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním 

kolektivu, 

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu. 
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Média ve škole 

Česká mediální krajina  

Úvod, základní pojmy  - co je to vůbec médium? 

Tisk  noviny 

Základní informace – co čtou naši rodiče, bulvár vs. seriózní tisk, jak čteme noviny 

aneb co stojí nahoře, co dole, a proč jsou obrázky tam, kde jsou. 

Média ve škole 

Časopisy 

Dětské časopisy. 

Film  

Proč kino ještě neumřelo, když máme video?  Co přináší DVD? 

Média ve škole 

Televize 

Základy fungování, zpravodajské pořady, ostatní pořady (hl. kreslené seriály a seriály 

pro děti, nové úspěšné žánry: reality show (SuperStar, Velký Bratr). 

Rozhlas  

Fungování, žánry; ač se nezdá, rádio je nejmasovější masové médium. – Proč? 

Média ve škole 

Počítač 

PC hry, herní konzole; výukové hry a programy (Kazí nás hry? Můžeme se i něco 

naučit?), internet (užitečný, nekontrolovatelný, nebezpečný, nezbytný). 

Reklama  

Proč je v televizi? Kreativec – člověk reklamní (jak se dělá reklama, proč se dělá 

reklama). Co s námi dělá reklama? 

Média ve škole 

Další média 

Kniha, divadlo nebo opera jsou média? Fenomén hudba. 

Média, když jste ještě nebyli na světě  

Přehled a ukázky starých TV a rozhlasových pořadů, novin, časopisů, filmů, reklam. 

Média se mění přímo před našima očima - stále. 

Jak na mediální výchovu 

Vazba na regionální tisk. 

Školní média. 
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Média jako zdroj informací. 

Média ve vztahu k propagaci činnosti školy. 

Mediální výchova a vazby na vzdělávací oblasti. 

 

 

Možné formy realizace 

A. Integrace dílčích témat do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. 

B. Projekt či jiná forma specializované výuky. 

 

Modelový projekt redakce školního internetového časopisu 

Náčrt redakce školního internetového časopisu v tomto programu slouží jen jako 

ilustrace možností, které praktická výuka nabízí. Možností je ale daleko více: vedle 

internetového časopisu to může být i klasické ("papírové") periodikum, školní rozhlas, 

televizní vysílání apod., v závislosti na technických a organizačních možnostech školy a 

na ochotě vedení školy přijmout roli vydavatele či provozovatele. 

 

 Záměr: Vydávat internetový týdeník pro žáky školy zaměřený na aktuální dění 

ve škole, možnosti krátkodobého i dlouhodobého uplatnění žáků, nabídku další 

zábavy a běžný zpravodajský servis       z města a okolí. Součástí týdeníku jsou 

fotografie a jednoduchá grafika. Vydavatelem časopisu bude škola, zastoupená 

členem vedení (důležité pro to, aby si žáci uvědomili podíl vydavatele na 

fungování redakce i výsledném projektu). 

 

 

 

 

 

Realizace: 

Fáze přípravy 

Ustavení redakce, rozdělení rubrik, režim a zásady redakční práce, zvládnutí 

technických prostředků (od diktafonu po umístění textů na stránku), vyjasnění vztahů s 

vydavatelem (vedením školy), příprava nultého čísla. 

 

Fáze rutinního vydávání 
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Režim porad a uzávěrek, redakční úpravy textů, služby při sestavování čísla, 

vyhodnocování výsledku, práce se čtenáři. 

 

Fáze závěrečného vyhodnocení 

Reflexe zkušeností s chodem redakce, reflexe zkušeností s vydavatelem, reflexe 

zkušeností s okolním světem. 
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14.  Hodnocení a klasifikace 

 

 

Pravidla pro hodnocení žáků 

V pravidlech pro hodnocení škola vymezí, jaký způsob hodnocení žáků bude na 

jednotlivých stupních (případně v konkrétních ročnících, vyučovacích předmětech) 

používat (klasifikace, slovní hodnocení, kombinace obou způsobů). Dále škola 

stanoví pravidla, která budou učitelé u jednotlivých způsobů hodnocení uplatňovat 

(v čem se bude hodnocení lišit vzhledem k věku žáků, případně vzhledem k 

jednotlivým předmětům, jak mohou hodnocení ovlivňovat žáci atd.). 

 

Způsob hodnocení by měl být podložen kritérii hodnocení, která by se měla odvíjet 

od klíčových kompetencí. 

 

Slovní – klasické? 

Rodiče stále upřednostňují klasifikaci před slovním hodnocením, takže zůstává 

většinou jako hlavní způsob hodnocení. 

Na mnohých školách učitelé píší dopis na konci roku, kde hodnotí žákovy pokroky, 

nikoliv jeho osobnost. 

 

Slovní hodnocení 

Komplexní hodnocení by mělo sledovat: 

Cíle výuky ČJL 

Složky předmětu ČJL 

Komunikační dovednosti jako základní cíl výuky ČJL 

Skutečnosti, které známka z ČJL často nepostihuje 

 

Bloomova taxonomie   

Zapamatování 

Pochopení – porozumění 

Aplikace 

Analýza 

Syntéza 

Hodnocení 
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Tvořivost 

 

Zapamatování 

Definuje, přiřazuje, doplňuje, řadí, píše, opakuje, vybírá, vysvětluje, určuje … 

Žák si dokáže na základě pamětních procesů vybavit, reprodukovat nebo rozeznat 

dříve naučené informace. 

 

Pochopení – porozumění  

Konstatuje, informuje, dokáže jinak říci, ilustruje, interpretuje, odhaduje, upravuje, 

předkládá, vyjadřuje … 

Žák dokáže vlastními slovy vyjádřit dříve naučenou látku, prokáže pochopení učiva. 

 

Aplikace 

Aplikuje, demonstruje, diskutuje, řeší, načrtne, navrhuje, plánuje, používá … 

Žák dokáže použít dříve naučenou látku při zpracování látky nové, umí použít 

abstraktní a obecné poznatky v konkrétních situacích. 

 

Analýza 

Analyzuje, provádí rozbor, rozhoduje, rozlišuje, rozčleňuje, specifikuje … 

Žák umí rozčlenit složitou věc na jednotlivé části a vysvětlit, proč je sestava vztahů 

uspořádána daným způsobem nebo jaké příčiny k takovému uspořádání vedly. 

 

Syntéza 

Klasifikuje, kategorizuje, kombinuje, shrnuje, vytváří obecné závěry … 

Žák dokáže skládat prvky a jejich části do nového celku. 

 

Hodnocení 

Argumentuje, obhajuje, oceňuje, oponuje, porovnává … 

Žák dokáže na základě dříve osvojených norem a kriterií posoudit a přezkoumat 

informace, vyjádřit kritické soudy.  

 

Tvořivost 

Tvoří 
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Žák dokáže vytvářet nová užitečná řešení a produkty. Dokáže řešit problémy, u 

nichž si uvědomuje cíl, ale nezná předem cestu a způsob provedení. 

 

 

Modelový příklad: 

Petr Metlička – 4. ročník ZŠ 

Diktáty: 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3 

Pravopisná cvičení: 1, 2, 1, 1 

Rozbory (větné, slovní): 1, 3, 2, 1 

Přepis textu: 1, 1, 1, 1 

Vypravování: 1, 1 

Popis: 2, 2 

Dopis: 1, 2 

Ostatní činnosti ve slohu: 1, 1, 1 

Mluvní cvičení, přednes básně: 1, 1 

Literatura – doplňovačky: 1, 1, 1 

Projekt: 1, 1, 1, 1, 1 

 

Slovní hodnocení 

Petře, tvoje vypravovaní je velmi hezké a povedené, vystihl jsi postavy, dobu a 

místo příběhu, povedlo se ti poutavě a zajímavě vylíčit zážitek z nedávné doby. 

Přesto mám jednu výtku – tvůj pravopis vyjmenovaných slov – jako žák páté třídy 

již znáš všechny řady vyjmenovaných slov, a tak bys ve slovech jako myslit, sypat a 

brzy neměl psát měkké i. Rozhodně však není nic ztraceno, protože do konce 

školního roku máme dostatek času na společnou nápravu. 

 

Klasické hodnocení 

1 

2 

1/2 

1/3 

1/4 

??? 

  



Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
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