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Vzdělávací obor: 65-51-E/02 Práce ve stravování – zaměření kuchař 

        

Předmět: Český jazyk a literatura 

Tematický oblast: Gramatika 

Tematický okruh:  předložky  s/se  a  z/ ze 

Ročník: 1 

Anotace:  1.  Učitel zadá test na zopakování základních vědomostí ze základní školy, využije 
interaktivní tabuli. Vyhodnotí spolu se žáky, vysvětlí opakující se chyby, doporučí učebnici 
k zopakování s přihlédnutím k specifickým poruchám žáků. 

                  2. Žák je schopen použít správnou gramatiku mateřského jazyka  

Použité zdroje: Souhrn české gramatiky – brožura. Drahotová, J: ARRA Print ,Praha 9 ISBN 80-8548-
12-0 

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha, Pansofia. 1993 

Štěrbová, L. – Vytejčková, O: Český jazyk pro 1. až 3. ročník OU, Septima,Praha 1998 

Autor: Kalátová Helena 

         1.9.2013 

  Obsahová část- test 
                              Řešení 
                             Vyhodnocení 
                             Práce se souhrnem české gramatiky 
 
Test: Doplň správné tvary předložek s/se a z/ze 

Vrátil se --- zahrady a utřel si pot --- čela. Mluvil ---spaní o zážitcích ---školy.  Spolu ---bratrem si 
vyšel na procházku ---psem. Šel ---nimi  i Oskar, který nesl ---sebou balík ---pošty.  Nejsem --- to  
tento problém  vyluštit. Stáhl  prsten ---prstu a vytáhl třísku ---prstu. Sundal předmět ---skříně . 



Zlostně  shodil papír ---lavice. Vyndal ---skříně jinou knihu. Pusť to ---hlavy.  Při vchodu do místnosti 
muži snímají klobouk ---hlavy. 

 

Řešení:  Vrátil se ze zahrady a utřel si pot z čela. Mluvil ze spaní o problémech ze školy. 
Spolu s bratrem si vyšel na procházku se psem. Šel s nimi i Oskar, který nesl s sebou balík 
z pošty. Nejsem s to tento problém vyluštit. Stáhl prsten s prstu a vytáhl třísku z prstu. 
Sundal předmět se skříně. Zlostně shodil papír s lavice. Vyndal ze skříně jinou knihu. Pusť 
to z hlavy. Při vchodu do místnosti muži snímají klobouk s hlavy. 

 

Bodové vyhodnocení 

Nesprávná  odpověď  1  záporný  bod. 

0-1            výborně 
2               chvalitebně 
3               dobře 
4               dostatečně 
Více jak 4 záporných bodů – nedostatečně 
 
K zopakování látky 

Doplň  si  vědomosti  např. z Pravidel českého pravopisu, Souhrnu české gramatiky. 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Kalátová Helena. Při zpracování využita 
výše uvedená literatura. 

Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU. 

 


