
Český jazyk 3

Pracovní učebnice
Český  jazyk 3 - 1. díl- září - prosinec
Český  jazyk 3 - 2. díl - leden - červen

Školní sešity

Soubory ke stažení

Čtení 3 - texty k rozvoji čtenářské gramotnosti, pracovní listy 
Pracovní listy k pomůckám
Testy k vytištění
Průvodce programem 
Přehled učiva k vytištění
Pracovní listy ke knížce Věra, Nika a sedm babiček od Ivony Březinové
Soubory na interaktivní tabuli k pracovním sešitům

Didaktické pomůcky 
Vyjmenovaná slova- říjen - červen
Slovní druhy- leden - červen

Diktáty, soubor ke stažení

https://www.rubinka.cz/content/24-ke-stazeni

Návrh:
Diktát 10 vět. Psát jednu větu na jeden řádek. 
Kontrola:
Pokud žák udělá v řádku chybu, opravíme řádek tak, že kolik chyb je v řádku, tolik se na 
okraj udělá teček. Žák si sám chybu najde a opraví.
Sebekontrola:
Žák napíše diktát, podle tabule si diktát zkontroluje a opraví případné chyby.
Diktáty jsou v souboru smart.
Diktát využijeme:
-na jedno předčtení
Učitel přečte větu jen jednou - žák píše.
Učitel promítne jednu větu na tabuli, pak zakryje, žák přepíše.
- autodiktát
žák si přečte větu samostatně, pak zapíše a zkontroluje dle předlohy
Diktáty slouží jako metoda k zvládnutí pravopisných jevů. 
Pro případné využití k hodnocení je vhodné děti předem s diktátem seznámit, 
vysvětlit pravopisné jevy(čárky, velká písmena, předložky s, z) a teprve pak ho 
využít k hodnocení.
Diktáty na měsíc lze dětem předem vytisknout, umístit na třídní stránky, aby se 
mohly předem připravit a věty procvičit (nehledáme, co žák neumí).
V tomto případě lze použít hodnocení:
S (splněno) a N (nesplněno) - žák (i rodič) je předem seznámen, co má umět 
a dokud nesplní diktát bez chyby, musí ho opakovat. 
Při hodnocení známkou je možné uplatnit 1 chyba známka 2, 2 chyby známka 3 atd.

https://www.rubinka.cz/content/24-ke-stazeni


Rozvoj čtenářské gramotnosti
předčítání
společná četba
samostatná četba
metody RWTC

prezentace přečtených knih, zápis do školního sešitu Píšeme o čtení
kniha na předčítání učitelem
čtení celých knih nahrazuje čítanky.
V rubrice „ke stažení” jsou pracovní listy a metodika ke knize 
od Ivony Březinové- Věra, Nika a sedm babiček, učiteli postačí i jeden výtisk knihy 
na předčítání. 
Ke stažení je seznam povinné četby pro inspiraci.
Osvědčilo se zveřejnit rodičům a dětem seznam knih. Každý žák si vybere povinně 
jednu knihu, kterou přečte. Učitel dle počtu žáků ve třídě připraví plán prezentací 
přečtených knih a žák se do plánu zapíše. Pro prezentaci knih a zápisu z prezentací 
je vhodné využít školní sešit a metody RWTC.

Čtení 3:
Texty a inspirace pro práci s textem jsou v rubrice „ke stažení”.
Text lze vytisknout nebo ho učitel předčítá. V pracovních listech jsou použity metody 
RWTC, které vedou žáky k porozumění přečteného textu.

Přehled učiva
Osvědčilo se založit desky pro každé dítě, děti přehled využívají k učení a ke kontrole. 
Listy do přehledu učiva jsou k vytištění v rubrice „ke stažení”. 
Děti si je zakládají postupně a využívají až do 5. třídy.(dle zkušeností i na 2. stupni)
Přehled učiva nahrazuje učebnice. Velký význam mají desky i pro rodiče, kteří chtějí 
mít přehled o tom, co mají děti znát a umět.

Testy
Testy k ověření učiva jsou zpravidla jednou měsíčně.
Testy 

Psaní: ve třetím ročníku již není nutné psát podle předlohy psacího písma, většina 
žáků má již svůj osobitý styl psaní. Písmo musí být ”jen” čitelné a úhledné.
Psaní procvičujeme opisem např. do sešitu Psaní.
K opisu je vhodné použít i předlohy ve Smartu ( PowerPointu) z druhého ročníku.
Osvědčilo se: 
dejte dětem často příležitost, aby poznaly, že smysl psaní je v komunikaci,
pokud písmo bude nepřehledné, neúhledné a špatně čitelné, ztratí tím psaní smysl. 
Umožněte psaní dotazů a vzkazů mezi spolužáky, učitelem a žákem.
Zadejte dětem opis 10 vět, následně si vymění sešit a musí opsat jiné věty od svého 
náhodně vybraného spolužáka. K opisu je vhodné využít i pomůcky. 

na měsíc lze dětem předem vytisknout (nabídnout rodičům ke stažení), aby se 
mohly děti předem připravit, vše procvičit (nehledáme, co žák neumí).
V tomto případě lze použít hodnocení:
S (splněno) a N (nesplněno) - žák (i rodič) je předem seznámen, co má dítě umět 
a dokud nesplní test, musí ho opakovat.



Vyjmenovaná slova
1. slova příbuzná 
Slova příbuzná mají společnou část a význam- strategii, kterou učíme děti.
Děti potřebují delší čas na ujasnění rozdílu mezi tvarem slova a slovem příbuzným.  
Neustále opakujeme i ústně. 
Opakování rozdílu mezi tvarem slova a slovem příbuzným je v celém sešitě, vždy
ve spojitosti s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými.
2. tvar slova - mění se koncovka slova, trénujeme ústně, uvádíme příklady.
Vidím Petra, jdu s Petrem, mluvím o Petrovi - 
stále je to ten samý Petr- slovo, jen se mění tvar slova.
3. Vyjmenovaná slova- učíme jen slova vyjmenovaná a slova příbuzná ke slovům
vyjmenovaným. 
Vyjmenovaná slova učíme na základě vizuální paměti dětí. Pracujeme s obrázky.
Jaký obrázek je u slova pelyněk? Hrníček a bylina. Jak hrníček vypadá? Má puntíky. 
V hrníčku je čaj a kouří se z něho. Jaký obrázek je u slova mlýn, jaký je to mlýn? Znáš
i jiné mlýny?......Obrázek vybarvi.
Pracujeme s vyjmenovanými slovy:
Diktát:
- učitel popisuje jednoduše obrázky - děti píší vyjmenovaná slova
- učitel diktuje slova příbuzná - děti píší slovo vyjmenované
Opis:
- opis vyjmenovaných slov z pracovní učebnice nebo z přehledu učiva,
 žáci mohou opisovat všechna vyjmenovaná slova nebo jen aktuálně probíraná
- opis vět a výrazů z učebnice

Nutné! Vysvětlovat význam jednotlivých příbuzných slov v učebnici a v pomůcce.
Jsou použita i slova a slovní spojení méně obvykla, často až archaická, rozšiřujeme tak
slovní zásobu.

Žák pozná, hledá, společnou část slova a význam, přiřadí ke každému 
příbuznému slovu slovo vyjmenované. V učebnici jsoz vždy na okrajích obrázky 
s vyjmenovanými slovy, žák ví, že jedno vyjmenované slovo k příbuznému patří.
Může použít i vylučovací metodu, pokud není zřetelná strategie, že slovo musí mít 
společnou část a význam ( např. myslivec - myslit)
Občas je nutné dětem s vysvětlením pomoci, myslivec hodně myslí, když se stará o 
zvěř:-)

4. Vyjmenovaná slova- psaní y, ý, i, i po obojetných souhláskách
v kořenu slova (v období leden - červen).
V tomto období se opět vrací učivo od L k vyjmenovaným slovům, děti se učí rozdíly 
v psaní podobně znějících slov, slova přejatá, seznamují se s dalšími vyjmenovanými 
slovy. Doplňují již i, í a y, ý.

Tímto osvědčeným postupem žáci pracují s vyjmenovanými slovy během třetí třídy 
2 x velmi intenzivně. Po první fázi se slovy příbuznými, mají výrazně usnadněné 
psaní y, i., mají zažitá všechna vyjmenovaná slova a rozumí jejich významu 
a významu slov příbuzných. 



Práce s pomůckou vyjmenovaná slova - v první fázi výuky
A)
Můžeme pracovat postupně dle sešitu a rozpisu. Nejdříve po L v učebnici +
pomůcka vyjmenovaná slova pouze po L a jen vyjmenovaná slova a slova příbuzná. 
Nepřidáváme kartičky s i po L.
200 kartiček s vyjmenovanými slovy nebo slovy příbuznými rozdělíme do sáčků 
podle počtu dětí ve třídě. Do sáčku přidáme rozstříhané kartičky s vyjmenovanými slovy.
Kartičky jsou k vytištění nebo použijeme stránku v učebnici.
1. Rozdáme každému dítěti jeden sáček. 
2. Dítě vyndá obrázky s vyjmenovanými slovy, seřadí na lavici podle pořadí slyšet, mlýn...
3. Vyndá kartičky, seřadí černou stranou navrch, přečte větu nebo větné spojení 
a rozhodne se, k jakému obrázku kartičku přiřadí. 

4. Po roztřídění všech kartiček otočením zkontroluje, zda přiřadil správně. 
5. Kartičky zamíchá, uloží do sáčku a podá spolužákovi.
- práce se opakuje
Tímto způsobem je možné pracovat celou hodinu a každý žák projde všemi kartičkami.
Využijeme sešit Psaní a pokud žák roztřídí, přepíše do sešitu 1 - 3 kartičky, uloží 
do sáčku a předá dalšímu.
S kartičkami lze pracovat i dalšími způsoby. 
Větu doplní o další slova, z větného spojení vytvoří přidáním vhodného slovesa větu. 
Pak žáci pracují v hodině jen s např. s dvěma sáčky a máme připravených takto 
třeba i 10 hodin.

B)
V měsíci říjnu připravíme kartičky na L a M. Buď do jednoho sáčku nebo zvlášť. 
Nejdříve pracujeme s obrázky na L a M současně, splníme v učebnici příslušné 
stránky, současně procvičujeme L a M pomocí pomůcky.
V učebnici pak plníme další stránky postupně. Využíváme ke kontrole soubory smart.
Při vyplňování tabulek děti již využívají zkušeností při práci s kartičkami nebo hledají 
na pravé straně podle obrázků, ke kterému vyjmenovanému slovu, slovo příbuzné patří.
Můžou pracovat i vylučovací metodou.
Podle bodu A nebo B pracujeme do listopadu s L, M, P, S, Z.
Se slovy po V a B, které jsou náročnější na pochopení předpon a slovesa být, 
pracujeme zvlášť a smícháme s ostatními vyjmenovanými slovy až po zvládnutí V a B.

Hledá, posuzuje společnou část slova a význam.

C)
Připravíme do sáčků všechna vyjmenovaná slova a slova příbuzná.
Sáčky označíme ( L1, L2..... M1, M2....B1, B2...
Každé dítě pracuje v tu samou dobu na jiné sadě kartiček a plní úkoly 
z 

h slov je nutné předem děti seznámit 
se všemi vyjmenovanými slovy a jejich významem. 
K seznámení se všemi vyjmenovanými slovy můžeme využít frontální výuku, 
efektivní je i vzájemné učení a diskuse dětí nad významem vyjmenovaných slov.

o poznatku.

pracovního listu pro pomůcku.
Při této globální metodě výuky příbuznýc

Výhoda: děti pracují se všemi vyjmenovanými slovy již od října a mají dostatek času
na upevnění novéh



Práce s pomůckou vyjmenovaná slova - ve druhé fázi výuky
D)
Připravíme do sáčků všechna vyjmenovaná slova a slova příbuzná.
Sáčky označíme. Každý sáček obsahuje sadu kartiček od jedné souhlásky.
Tímto děti neustále opakují všechna vyjmenovaná slova a slova příbuzná.
V druhé fázi již do sáčků přidáme kartičky s i, í tak jak jsou znova jednotlivá 
vyjmenovaná slova probírána v sešitě Vyjmenovaná slova 2. díl.
V lednu přidáme slova s i, í do sáčků s L, v únoru do sáčku s M atd.....

Pokud jsou v sáčku již kartičky i s i, í:
1. Dítě vyndá obrázky s vyjmenovanými slovy, seřadí na lavici podle pořadí.
2. Vyndá kartičky, seřadí černou stranou navrch, přečte větu nebo větné spojení 
a rozhodne se, zda se píše i nebo y. Pokud Y přiřadí kartičku k obrázku. 
Pokud I položí kartičku zvlášť na jednu hromádku slov s i, í. 

Stále dbáme aby, když se dítě rozhodne, že se píše ve slově y, ý, přiřadilo 
slovo k obrázku vyjmenovaného slova.

4. Po roztřídění všech kartiček otočením zkontroluje, zda přiřadilo správně. 



Pracujeme s vyjmenovanými slovy
- diktát obrázků - děti píší vyjmenovaná slova
- diktát slov příbuzných - děti píší slovo vyjmenované
- opis vyjmenovaných slov
- opis vět a výrazů ze učebnice ČJ 3-1. díl

Na každé stránce, kde mají děti přiřadit k příbuznému slovu slovo vyjmenované, se děti
opírají o nápovědu obrázků. Vědí, že to je slovo příbuzné, všude doplní y, ý a třeba i 
metodou vylučovací se snaží najít slovo vyjmenované. 
Osvědčilo se používat k některým slovům „jiné” vysvětlení
pýcha - lesní, polní pych (krádež v lese, na poli)
mají společnou část, ale společný význam není zřetelný - ten kdo krade, je pyšný 
a nechce pracovat:-)

Nutné! Důsledně a trpělivě vysvětlovat a procvičovat význam jednotlivých 
příbuzných slov v učebnici a v pomůcce.

Předpony vy, vý a sloveso být je důkladněji procvičováno hlavně v druhé části výuky.

Cíl první fáze výuky:

1. Žák ví, že slovo příbuzné má společnou část a význam.
2. Pozná tvar slova. Ví, že slovo se skloňuje nebo časuje.
3. Vyjmenuje vyjmenovaná slova a zná význam vyjmenovaných slov.
4. Přiřadí ke všem příbuzným slovům slovo vyjmenované.

Cíle druhé fáze výuky:

1. Vyjmenuje vyjmenovaná slova a zná význam vyjmenovaných slov.
2. Pozná slovo vyjmenované a slovo příbuzné od slov, kde se píše 
v kořenu slova i, í.
3. Přiřadí ke všem příbuzným slovům slovo vyjmenované.
4. Zná výklad některých vyjmenovaných slov a slov příbuzných.
5. Zná rozdíly ve významu a psaní slov.
6. Zná další vyjmenovaná slova podle Pravidel českého pravopisu.
7. Zná častěji užívaná slova přejatá z cizích jazyků.

Pracovní učebnice 2. díll- psaní i, y po obojetných souhláskách v kořenu slova
V sešitě jsou procvičovány skrze vyjmenovaná slova i částečně slovní druhy,
mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen, skloňování podstatných jmen 
a časování sloves. Toto učivo je jen ve fázi seznamování, je zde potřeba výrazná 
podpora učitele. Některá cvičení nejsou určena pro samostatnou práci žáků.
Není nutné všechna cvičení splnit. Vhodné je pracovat podle tabule s kontrolou.
Učitel nemusí vše, co žáci vyplní a udělají, ohodnotit nebo opravit.
Cvičení si žáci opravují sebekontrolou nebo vzájemně při společné práci ve třídě 
a podle tabule. Takto opravená cvičení si sami označí např. červeným velkým SB 
(sebekontrola) nebo KS (kontroloval spolužák).
Hlavní důraz ve třetí třídě je kladen na vyjmenovaná slova. Výuku vyjmenovaných slov
přerušujeme jen při rozvoji čtenářské gramotnosti a výuce slovních druhů pomocí 
didaktické pomůcky.



září:
měkké a tvrdé souhlásky
samohlásky u, ú, ů
spodoba hlásek
slovní druhy
věta a souvětí

diktát
test
čtenářská gramotnost

říjen:
tvary slov
slova příbuzná
vyjmenovaná slova a slova příbuzná po L, M

diktát
test
čtenářská gramotnost

listopad:
vyjmenovaná slova a slova příbuzná po P, S, Z
slovní druhy - didaktická pomůcka- ve třetí třídě se zaměřujeme hlavně
na vyjmenovaná slova, slovní druhy procvičujeme na základě pomůcky slovní druhy 
učíme intenzivně ve čtvrté třídě, ve třetí třídě jsme jen ve fázi seznamování, žák ještě 
nemusí samostatně umět určit všechny slovní druhy ve větě.

diktát
test
čtenářská gramotnost

prosinec:
vyjmenovaná slova a slova příbuzná po V, B
předpony
časování sloves, skloňování podstatných jmen
slovní druhy - didaktická pomůcka

diktát
test
čtenářská gramotnost

leden:
vyjmenovaná slova a slova příbuzná po L, psaní i, y, í, ý v kořenu slov
slovní druhy - didaktická pomůcka, 
mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves- didaktická pomůcka

diktát
test
čtenářská gramotnost



únor:

diktát
test
čtenářská gramotnost

březen:

diktát
test
čtenářská gramotnost

duben:

diktát
test
čtenářská gramotnost

květen:

červen:

vyjmenovaná slova a slova příbuzná po M, psaní i, y, í, ý v kořenu slov
slovní druhy - didaktická pomůcka
mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves- didaktická pomůcka

vyjmenovaná slova a slova příbuzná po P, psaní i, y, í, ý v kořenu slov
slovní druhy - didaktická pomůcka
mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves- didaktická pomůcka

vyjmenovaná slova a slova příbuzná po S, psaní i, y, í, ý v kořenu slov
slovní druhy - didaktická pomůcka
mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves- didaktická pomůcka

vyjmenovaná slova a slova příbuzná po Z, V, psaní i, y, í, ý v kořenu slov
slovní druhy - didaktická pomůcka
mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves- didaktická pomůcka

diktát
test
čtenářská gramotnost

vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B, psaní i, y, í, ý v kořenu slov
slovní druhy - didaktická pomůcka
mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves- didaktická pomůcka

diktát
test
čtenářská gramotnost



Slovní druhy
práce s pomůckou
A 
- kartičky připravit do sáčků, jeden sáček pro jedno dítě, v každém sáčku kartička 
od 
jednoho slovního druhu, podle počtu dětí ve třídě
- práce společná, v jedné hodině pracuje žák s jedním sáčkem, další hodinu 
si vezme jiný
- vhodné využít přehled učiva nebo podložky k pomůcce
úkoly pro žáky:
- Vyndej kartičky ze sáčku, srovnej si je černou stranou navrch, kartičky zamíchej,
seřaď slova podle abecedy, řaď kartičky do sloupce.

Při práci se souborem slov se můžeme zaměřit na všechny slovní druhy nebo jen 
na vybrané druhy a s tímto druhem pracovat podrobněji. 
- Řekni, co jsou podstatná jména, vyber ze sloupce slov podstatné jméno.
- Řekni, co jsou přídavná jména a vyber, polož pod podstatné jméno, vyber zájmeno....
Děti postupně určí všechna slova.
- Znova si přečti všechna slova, slož je na hromádku. Na tabulku nebo do sešitu
je zapiš. Pamatuješ si všechna? Pokud na nějaká slova zapomeneš, podívej se 
do hromádky slov a slova dopiš.

Podrobnější práce se slovním druhem:
Podstatné jméno:
- Kdo má název osoby, kdo zvířete, kdo věci, vlastnosti, děje, jevu?
Žáci čtou slova nahlas. Tím i ostatní získávají se slovem zkušenost.
- Vezmi si tabulku, sešit a napiš, jaké slovo měla Petra. Napiš, kdo měl slovo kalhoty.
Zkus napsat dalších 5 podstatných jmen, které jsi tu slyšel.
Další hledané vlastnosti:
- ten, ty, ti, ta, ty, to, ta
- jednotné, množné

Mluvnické číslo nemusí být vždy totožné s označením počtu:

pomnožná jména mají pouze tvar množného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc, 
např.: 
ústa, vrata, kamna, dveře, kleště, nůžky, vidle, kalhoty, plavky, povidla, Vánoce, Čechy, 
pouze tvary jednotného čísla, ale znamenají více množství:

hromadná – žactvo, obyvatelstvo, lidstvo, dříví, listí, kamení

látková - voda, pivo, písek, dřevo, píle, mladost, námaha, spaní

pády - Zeptej se pádovou otázkou.
Žák přečte celou větu a zeptá se pádovou otázkou na podstatné jméno, všichni mu 
odpoví.
např. Petr šel se psem na procházku. 
S kým čím šel Petr na procházku. Odpověď všech dětí: se psem

vlastní jména, obecná



Přídavná jména
Označují vlastnosti podstatných jmen. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?

- Přečti větu. Zeptej se na přídavné jméno.
Koupil si modrý svetr. Jaký svetr si koupil? Modrý.
Koupil si letní svetr. Jaký svetr? Letní.

Příprava na vzory přídavných jmen: jarní, mladý, otcův, matčin
- Řekni přídavné jméno ve spojení s podstatným jménem muž, žena, dítě
modrý muž, modrá žena, modré dítě -tvar přídavného jména se mění
letní muž, letní žena, letní dítě -tvar přídavného jména se nemění

Zájmena
Zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují.
·osobní (já, ty, my, vy, sobě, sebe, …) 
·přivlastňovací (moje, jeho, jejich, naše) 
·ukazovací (ten, ta, to, onen, tentýž, sám) 
·tázací (kdo, jaký, který, čí, co) 
·vztažná (jenž, jakýž, kdož)
·neurčitá (někdo, něco, nějaký, kdesi, cosi, jakýsi, každý, všechen, veškerý, mnohý) 
·záporná (nic, nikdo, nijaký, ničí, … – popírají existenci)
·rodová (ten, ta, to) 

- Kdo má zájmeno, které zastupuje osobu, ptá se, ukazuje, popírá, neurčuje nic 
konkrétního.....přivlastňuje
Seznamujeme děti s druhy zájmen.

Číslovky
Vyjadřují počet, pořadí nebo násobek.
určité, neurčité
- Kdo má číslovku, která vyjadřuje konkrétní počet? Vyjadřuje pořadí..........

Slovesa
Označují, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s nimi děje. Vyjadřují děj.
Otázkami můžeme hledat u sloves vlastnosti:
osoby: já, ty, on, ona, my, vy, oni, ony, ona
čas: minulý, přítomný, budoucí
slovesný tvar jednoduchý nebo složený, zvratné sloveso se zájmenem si, se
na kartičkách jsou uvedeny slovesné tvary jako příprava na určení přísudku ve větě
způsob: rozkazovací, podmiňovací, oznamovací

Babička pletla svetr. Co dělala babička? Pletla
Listí na podzim žloutlo. Co se dělo s listím? Žloutlo.



Příslovce
Odpovídáme jimi na otázky
KAM? KDE? KDY? JAK? 

místa (zde) 
času (hned, dnes, dříve) 
způsobu (vesele, krásně) 
míry (velmi, málo, trochu) 
příčiny (proč, proto)

- Kdo má příslovce, které odpovídá na otázku kde? 
Vytvoř otázku, ostatní ti odpoví.

Šel jsem domů. Kam jsem šel? Domů.
Přijde večer. Kdy přijde? Večer.

Předložky
Leží před slovem. Spojují se obvykle se jmény.

Význam mají až ve spojení se jménem, se jménem tvoří – předložkový pád, 
předložkovou vazbu 

vlastní (význam předložek v, do, s, pro, při) 
nevlastní (i jiným slovesným druhem)           Šel vedle ( 7 ) nás x Byl vedle ( 6 ) v pokoji.

neslabičné (k, s, v, z) 
slabičné – kromě, mimo – obsahují slabiku

Otázkami se ptáme na uvedené vlastnosti.

Spojky
Spojují slova nebo věty.
- Kdo má spojku, co spojuje věty?
- Kdo má spojku, co spojuje slova a jaká?

Částice
Uvozují samostatné věty. Jsou to slova, pomocí nichž ve větě na něco upozorňujeme.

vyjadřují vztah mluvčího k větě či výrazu, mají citové zabarvení, 
mohou uvozovat větu – ať, nechť, kéž, což, copak 
nespojují věty, musíme je odlišit od spojek, nejsou větnými členy

Citoslovce
Vyjadřují zvuky a hlasy, pohyby, nálady a pocity.

nálady a city – brr, fuj, jé, hele, … 
vůli – hleď, hybaj, haló, … 
hlasy, zvuky – haf, mňau, cheche, cink 
další – hrome, běda



B - samostatná práce
1. Připravit sáčky se souborem slov cca 50. Žák vyhledává pouze jeden slovní druh,
ten zapisuje do pracovního listu, tabulky, sešitu...

2. Třídí deset slov, od každého slovního druhu jedna kartička. Zapisuje. 

3. Třídí slova všech druhů, v sáčku je 20 kartiček s různým počtem od každého druhu, 
přepisují do pracovního listu.

4. Určují ve větě slovní druhy.
Věty přepisují nebo píšou jen čísla na tabulky, podle kartičky kontrolují.

Kartičky využijete na autodiktát vět: rozmístěte je na jedno místo ve třídě, dítě si přečte, 
jde zapsat, znova se vrátí pro kartičku a provede sebekontrolu. 

Pracovní listy k pomůcce:
Listy je vhodné vložit do folie.

Jeden typ listů slouží k výpisu jednoho slovního druhu z vět.
Druhý typ slouží již k určování všech slovních druhů ve větě.

V pomůcce jsou použita slova, která mají stejnou grafickou podobu s rozdílným významem.
hezké odpoledne (1) x přijde odpoledne (6)
Jirka solí (5). x chléb se solí (1)
Šel okolo (6). x Šel okolo (7) nás.

Málo je číslovka pouze se spojením s podst. jménem ve 2. pádě.
málo mléka - 4 
Bylo toho málo. - 6
Rád, nerad... je přídavné jméno (rádo, nerada slovo je ohebné, nemůže být 6)
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