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Předmět: Český jazyk a literatura
Tematický oblast: Gramatika
Tematický okruh: Podstatná jména- rod mužský - koncovky
Ročník: 1, 2
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.
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Obsahová část materiálu – shrnutí, test, vyhodnocení, doporučení
Shrnutí – přizpůsobeno schopnostem žáků PVS.
1. Zařazení ke vzorům: určíme rod – u mužského i životnost. Zakončení v 1. pádu souhláska tvrdá,
měkká či obojetná. Tvar 2. pádu čísla jednotného a určujeme
Pán-pána, muž- muže, hrad – hradu/ les/, stroj – stroje. Pomocné soudce, předseda.
Pamatuj: rodič- vzor muž
Při nejasnosti – použij Pravidla.

2. Test

Doplň i,í – y, ý
Nákladní automobil--- přivezly na staveniště těžké trám---.V hlubokých les---ch rostou stoleté dub--. Čáp--- odletěli na jih. Už máš všechny úkol---? Bratr má doma poštovní holub---. Nekupuj zajíce
v pytl---. Odjel na chatu s přátel---. V ZOO jsme pozorovali lv---, tygr--, pardál—a orl . V mořském
akváriu jsme viděli nádherné krab---. Pstruz--- potřebují čistou vodu. Viděli jsme, jak se nad les--vznášejí jestřáb---. Ze střechy vyletěli holub---.
3. Správné řešení
Nákladní automobily přivezly na staveniště těžké trámy. V hlubokých lesích rostou stoleté duby.
Čápi odletěli na jih. Už máš všechny úkoly? Bratr má doma poštovní holuby. Nekupuj zajíce v pytli.
Odjel na chatu s přáteli. V ZOO jsme pozorovali lvy, tygry, pardály a orly. V mořském akváriu jsme
viděly nádherné kraby. Pstruzi potřebují čistou vodu. Viděli jsme, jak se nad lesy vznášejí jestřábi.
Ze střechy vyletěli holubi.

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

