K projektu financovaného z OP VK, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání , Oblasti podpory 1.4 –
Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách

Základní škola zpracovala v rámci šablony III/2 tyto DUMY
Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura,
Český jazyk
4. ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Téma
Vzory rodu středního - vyvození
Vzory rodu středního - procvičování
Vzory rodu středního – vyvození
Vzory rodu ženského - procvičování
Vzory rodu mužského - vyvození
Vzory rodu mužského - procvičování
Vzory rodu mužského zakončené samohláskou

8.
9.
10.

Vzory rodu ženského - soutěže
Vzory podstatných jmen – souhrnné opakování
Slovesa zvratná

11.
12.
13.

Slovesný způsob
Stavba věty, větné členy
Shoda přísudku s podmětem

14.

Náš dům (vzory podstatných jmen)

Popis hodiny
Skloňování vzorů rodu středního
Procvičení určování vzorů rodu středního
Skloňování vzorů rodu ženského
Procvičení určování vzorů rodu ženského
Skloňování vzorů rodu mužského
Procvičení určování vzorů rodu mužského
Procvičování vzorů předseda, soudce, rozlišování
vzorů zakončených samohláskou (všech rodů)
Procvičování vzorů rodu ženského hravou formou
Procvičování určování vzorů podstatných jmen
Slovesa zvratná, tvary ses, sis, záměna tvarů jsem –
sem, jsi - si
Vyvození a procvičení slovesných způsobů
Závislost větných členů, podmět a přísudek
Koncovky příčestí minulého v závislosti na podmětu
různých rodů, vyvození, procvičování
Propojení slohové a komunikační výchovy (popis
místnosti) s opakováním vzorů podstatných jmen

5. ročník

1.
2.

Téma
Přídavná jména – slova ohebná
Druhy přídavných jmen - vyvození

3.
4.

Druhy přídavných jmen - procvičování
Přímá řeč

5.

Řeč přímá a nepřímá

6.

Souhrnné opakování - diktáty

Autor: Mgr. Renata Nogolová

Popis hodiny
Rod, číslo a pád přídavných jmen
Seznámení s druhy přídavných jmen a jejich
koncovkami
Procvičování určování druhů přídavných jmen
Přímá řeč, způsob jejího zápisu, interpunkce
(rozšiřující učivo)
Převádění řeči přímé do nepřímé a opačně,
(rozšiřující učivo), interpunkce, tvorba a zápis
souvětí
Procvičování měkkých, tvrdých a obojetných
souhlásek a shody příčestí minulého s podmětem
e-mail: nogol.tar@seznam.cz

