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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: Podstatná jména- rod  střední - 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. 
Použité zdroje:  
 Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha, Pansofia 1993 
Štěrbová, L. – Vytejčková, O: Český jazyk pro 1. až 3. ročník OU, Septima, Praha 1998 
Souhrn české gramatiky – brožura. Drahotová: ARRA Print ,Praha 9 ISBN 80-8548-12-0 
 
Autor: Kalátová Helena 

  1.9.2012 

 
Obsahová část materiálu – shrnutí, test, vyhodnocení, doporučení   
Shrnutí – přizpůsobeno schopnostem žáků PVS. 
 
1.   Zařazení ke vzorům: určíme rod a přiřadíme ke vzorům: město, kuře, moře, stavení  dle 
koncovky 2. pádu, čísla jednotného 
Při nejasnosti – použij Pravidla. 
Pamatuj: koleno, rameno, oko, uch  mají  tvar – s očima, ušima x s uchy hrnce 
                 Dítě – vzor kuře, děti – vzor kost 
                 Křoví, čtení – vzor stavení 
                 O oknech i oknách, o jablíčkách i jablíčcích 
 
 
 
  



 
2. Test 
Doplň i,í – y, ý 
Přivezli nám uhl--- a dřív---. Koleje se chvěl---pod kol---lokomotiv---. V pol---dozrávalo obil--. Divoké 
hus--- mají hnízda v rákos---. Dívali jsme se za letadl---, která mizela v oblac—ch. V horách je 
chladnější počas---- V domě máme holičstv---. Toto je chráněné územ---. Chraň si své zdrav--. Víš, co 
je to podhoub---? Sejdeme se v podloub--- na náměst---. U lesa bylo křov---. 
  
 
 
3. Správné řešení 
Přivezli nám uhlí a dříví. Koleje se chvěly pod koly lokomotivy. V polích dozrávalo obilí. Divoké husy 
mají hnízda v rákosí. Dívali jsme se za letadly, která mizela v oblacích. V horách je chladnější počasí. 
V domě máme holičství. Toto je chráněné území. Chraň si své zdraví. Víš, co je to podhoubí? 
Sejdeme se v podloubí na náměstí. U lesa bylo křoví. 
                                                                                                              
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 


