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Ročník: 1
Anotace: 1. Učitel stručně shrne poznatky ze základní školy, zadá test k ověření znalostí 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. Některé vědomosti
využije i při učení se cizímu jazyku.
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Obsahová část materiálu – shrnutí, test, vyhodnocení, doporučení
Shrnutí
1. Podstatná jména- označují názvy osob, zvířat a věc, vlastností, dějů a stavů. Skloňují se, určujeme
rod, číslo, pád a vzor.
Druhy podstatných jmen- abstraktní / láska, spaní, běh/ a konkrétní / stůl, kniha, pes, dítě/
- Pomnožná/mají jen tvar množného čísla a označují 1 věc / kalhoty/
- Hromadná/ mají jen tvar jednotného čísla a označují větší počet téhož
druhu/ dříví, lidstvo/
- Látková/ označují látku bez zřetele na množství/ mouka, sůl, voda,
beton/

2. Rod podstatných jmen- mužský životný – žák, mužský neživotný – stůl, ženský – lavice, střední žito
3. Číslo – jednotné, množné
4. Pád
1.Kdo, co 2. Koho, čeho
čem
7. S kým, s čím

3. Komu, čemu 4. Koho, co

5. Oslovení

6. O kom, o

5. Vzory podstatných jmen . Existují zvláštnosti skloňování – pomohou Pravidla pravopisu.
Skloňování podstatných jmen cizího původu – genius – 2. pád genia, geniovi atd.
Rod mužský – pán, muž, soudce, předseda, hrad, stroj
Rod ženský – žena, růže, píseň, kost
Rod střední město, kuře, moře, stavení
Test
Úkol: vyhledej podstatná jména a urči:
Vždycky ráno vstanu a jdu do koupelny, tam se podívám do zrcadla a nejradši bych šel zase spát.
Protože je to takový divný člověk, co se z toho zrcadla na mě dívá. Tak se na něj usměju, von na mě
zpátky, protože vesele do nového dne. /J. Werich, Když už člověk jednou je…/
Správné řešení:
Ráno – rod střední, číslo jednotné, pád 1., vzor – město
Do koupelny- rod ženský, jednotné, 2, žena
Do zrcadla – střední,jednotné, 2, město
Člověk- mužský, životný, jednotné, 1,pán
Ze zrcadla- střední, jednotné, 2,město
Do dne- mužský, neživotný, jednotné, 2, stroj

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

