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Předmět: Český jazyk a literatura
Tematický oblast: Gramatika
Tematický okruh: Pravopis vlastních jmen
Ročník: 1
Anotace: 1. Učitel zopakuje pravidla k ověření vědomostí přicházejících žáků s různým stupněm
vědomostí, přihlíží k specifickým poruchám učení/ využije interaktivní tabuli/. Vyhodnotí spolu se
žáky, vysvětlí opakující se chyby, doporučí učebnici k zopakování.
2. Žák je schopen použít správnou gramatiku mateřského jazyka.
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Obsahová část materiálu – úvodní shrnutí,,vyhodnocení, doporučení
1. Shrnutí
Za vlastní jména pokládáme jména živých bytostí, zeměpisná, společenských zařízení a píšeme
první slovo s velkým písmenem, pokud je v názvu další vlastní jméno tak též velké písmen
Pavel, Novák, Čech x český, Eva, Brita, Brdy, Říp, Komerční banka, Prodaná nevěsta, Česká republika,
Kamýk nad Vltavou
1. Bytosti
Rodná jména, příjmení, přezdívky, příslušníci národů, jména obyvatel míst, náboženská a
společenská úcta, pohádkové postavy, jména zvířat

Např. Rudolf, Hrušínský, Zrzek, Novákovi, Přemyslovci, Polák, Slovan, Pán Bůh, Ty,Tobě – v dopisech,
Herkules, Arabela, Brita
Pozor: májovci, husité, františkáni, slávisté- s malým písmenem
2. Zeměpisná jména
Světadíly, země, oblasti, poloostrovy, jezera, nížiny –píšeme velké písmeno pouze u slov, která jsou
součástí jmen vlastních
Např. Asie, Afrika, Morava, Filipíny, Havajské ostrovy, Tichý oceán, Severní mys, Krkonoše, Krušné
hory, Polabská nížina
Města, čtvrti sídliště- všechna veliká písmena, kromě přeložek
Brno, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Malá Strana
Ulice, náměstí nábřeží, parky, mosty, zahrady – píšeme s velkým písmenem rozlišující přívlastek a i
je-li součástí i předložku
ulice Bří Čapků, náměstí Míru, Husova ulice, Karlův most, most Legií
Jména hvězd a planet
Venuše, Mars, Země x krásná země
3. Společenská zařízení a lidské výtvory
Státy a správní oblasti. Např. Česká republika, okres Kladno x kladenský okres
Orgány státní správy. Např. Úřad vlády ČR, Nejvyšší soud ČR, Městský úřad v Příbrami
Společenské, kulturní, hospodářské, vzdělávací organizace . Např. Památník národního písemnictví,
Česká spořitelna, Základní škola v Obořišti, Český rozhlas, Evropská unie
Jména dokumentů, listin, uměleckých prací, hudebních děl, časopisů . Např. Listina lidských práv a
svobod, Má vlast, Kytice, Lidové noviny
Oficiální značky výrobků. Např. Škoda Felicie – ale jezdím škodovkou , oplatka Tatranka, sýr
Hermelín
Významné události a svátky. Velikonoce x velikonoční období, Pražské povstání. Pozor! Války
s malým písmenem –druhá světová válka.
Vyznamenání a ceny – Nobelova cena míru, Řád bílého lva.

2. Vyhodnocení
Formou řízené besedy ověřit znalosti a individuálně doplnit problémy s psaním názvů v místě
bydliště, působiště žáka.

K zopakování látky
Doplň si vědomosti, např. využij učebnici Český jazyk, nakl. Septima, Praha 1998, Pravidel českého
pravopisu.

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