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1. 
Slovní druhy  - 

přehled, prezentace 
    7. 

slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o slovních 

druzích 

žák umí vyjmenovat sl. druhy, ví 

co označují, jak se třídí, rozlišuje 

ohebné a neohebné, určuje 

slovní druhy, podstatná 

jména, přídavná jména, 

zájmena, číslovky, 

slovesa, příslovce, 

předložky, spojky, částice, 

citoslovce 

ppt 

2. 
Podstatná jména, 

prezentace 
     7. 

slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o podstatných 

jménech 

žák ví, co jsou podstatná jména a 

jaké mluvnické kategorie 

vyjadřují, rozlišuje názvy obecné a 

vlastní, p.j. abstraktní a konkrétní, 

určuje rod, číslo, pád, vzor 

podstatná jména, 

konkrétní a abstaktní 

podstatná jména, rod, 

číslo, pád, vzor 

      ppt 

3. 

Slovní druhy, 

podstatná jména, 

pracovní list 

     7. 

 slouží k praktickému opakování 

učiva, žáci spojují, vybarvují, 

vyplňují tabulky, doplňují 

žák poznává slovní druhy, určuje 

kategorie podstatných jmen, 

rozlišuje podstatná jména 

konkrétní, abstraktní, pomnožná, 

hromadná, látková 

slovní druhy, podstatná 

jména, konkrétní, 

abstraktní pomnožná 

hromadná látková rod, 

číslo, pád, vzor 

     doc 



4. 

Slovní druhy, 

podstatná jména, 

písemná práce 

     7. 

slouží k prověření znalostí o 

slovních druzích a podstatných 

jménech 

žák poznává slovní druhy, určuje 

kategorie podstatných jmen, 

rozlišuje podstatná jména 

konkrétní, abstraktní, pomnožná, 

hromadná, látková 

slovní druhy, podstatná 

jména, 

konkrétní,abstraktní, 

pomnožná hromadná, 

látková, rod, číslo, pád, 

vzor 

     doc 

5. 
Přídavná jména, 

prezentace 
      6. 

slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o přídavných 

jménech 

žák ví, co vyjadřují přídavná 

jména, dokáže je přiřadit ke 

vzorům, umí je stupňovat, určuje 

jejich mluvnické kategorie, cápe 

pravidla morfol.pravopisu 

příd.jmen 

přídavná jména, druhy 

příd.jmen, vzory 

příd.jmen, stupňov. 

příd.jmen, rod, číslo, pád, 

vzor, pravopis 

      ppt 

6. 
Zájmena, 

prezentace 
     6. 

slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o zájmenech 

žák poznává zájmena, třídí je do 

skupin podle druhů, učí se pravidla 

pravopisu zájmen 

zájmena, druhy zájmen, 

osobní, ukazovací, 

přivlast., tázací, vztažná, 

neurčitá, záporná, 

pravopis zájmen                  

     ppt 

7. 

Přídavná jména, 

zájmena, pracovní 

list 

     6. 
slouží k opakování učiva o 

přídavných jménech a zájmenech 

žák poznává přídavná jména a 

zájmena, určuje jejich mluvnické 

kategorie, vzory příd.jmen, 

procvičuje stupňování příd.jmen, 

poznává druhy zájmen, učí se 

morfologický pravopis příd.jmen a 

zájmen 

přídavná jména, zájmena, 

mluvnické kategorie 

příd.jmen a zájmen, druhy 

a vzory příd.jmen, 

stupňov. příd.jmen, 

pravopis příd.jmen a 

zájmen 

     doc 



8. 

Přídavná jména, 

zájmena, písemná 

práce 

      6. 
slouží k prověření znalostí o 

přídavných jménech a zájmenech 

žák poznává přídavná jména a 

zájmena, určuje jejich mluvnické 

kategorie, vzory příd.jmen,  

stupňuje příd.jména, poznává 

druhy zájmen, zná morfologický 

pravopis příd.jmen a zájmen 

přídavná jména, zájmena, 

druhy a vzory příd.jmen, 

druhy zájmen, pád, číslo, 

rod, vzor, morfolog. 

Pravopis 

      doc 

9. 
Číslovky, 

prezentace 
      6. 

slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o číslovkách 

žák poznává číslovky, třídí je do 

skupin podle druhů, učí se tvořit 

jejich tvary, učí se pravidla 

pravopisu číslovek 

číslovky, druhy číslovek, 

určité, neurčité, základní, 

řadové, druhové, násobné, 

pravopis číslovek 

     ppt 

10. Slovesa, prezentace       6. 
slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o slovesech 

žák poznává slovesa, učí se, co 

vyjadřují, tvořit jejich tvary, určuje 

jejich mluvnické kategorie 

slovesa, osoba, číslo, čas, 

způsob, slovesný rod, vid 
     ppt 



11. 
Číslovky, slovesa, 

pracovní list 
      7. 

slouží k procvičování a 

opakování učiva o číslovkách a 

slovesech 

žák poznává číslovky a slovesa, 

třídí číslovky podle druhů, určuje 

mluvnické kategorie sloves 

číslovky, určité, neurčité, 

základní, řadové, druhové, 

násobné, slovesa, osoba, 

číslo, způsob, čas, 

slovesný rod, vid  

      doc 

12. 
Číslovky, slovesa, 

písemná práce 
      7. 

slouží k prověření znalostí o 

číslovkách a slovesech 

žák poznává číslovky a slovesa, 

určuje druhy číslovek, správně 

skloňuje číslovky, píše tečky za 

řadovými číslovkami, určuje 

mluvnické kategorie sloves, 

správně tvoří tvary sloves 

číslovky, slovesa, druhy 

číslovek, určité, neurčité, 

základní, řadové, druhové, 

násobné, osoba, číslo, 

způsob, čas, slovesný rod, 

vid 

      doc 

13. 
Příslovce, 

prezentace 
      7. 

slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o příslovcích 

žák poznává příslovce, ví , co 

vyjadřují, stupňuje, pozná 

příslovečné spřežky, chápe 

pravopis příslovcí 

příslovce, stupňov. 

příslovcí, přísloveč. 

spřežky, pravopis 

příslovcí 

     ppt 

14. 
Předložky, spojky, 

prezentace 
      7.  

slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o předložkách a 

spojkách 

žák poznává předložky a spojky, 

ví, jak se používají, chápe pravopis 

předložek s/z a rozlišuje druhy 

spojek 

předložky, spojky, 

pravopis předložek,spojky 

souřadicí a podřadicí 

     ppt 



15. 

Příslovce, 

předložky, spojky, 

pracovní list 

     7. 

slouží k opakování a 

procvičování učiva o příslovcích, 

předložkách a spojkách 

žák poznává příslovce, předložkya 

spojky, stupňuje příslovce, zná 

pravopis příslovcí a předložek, 

rozeznává příslovečné spžežky a 

druhy spojek 

příslovce, předložky, 

spojky, přísloveč. spřežky, 

spojky souřadicí, spojky 

podřadicí, pravopis 

příslovcí a předložek 

     doc 

16. 

Příslovce, 

předložky, spojky, 

písemná práce 

     7. 

slouží k prověření znalostí o 

příslovcích, předložkách a 

spojkách 

žák poznává příslovce, předložkya 

spojky, stupňuje příslovce, zná 

pravopis příslovcí a předložek, 

rozeznává příslovečné spžežky a 

druhy spojek 

příslovce, předložky, 

spojky, přísloveč. spřežky, 

spojky souřadicí, spojky 

podřadicí, pravopis 

příslovcí a předložek 

      doc 

17. 
Částice, citoslovce, 

prezentace 
     7. 

slouží k výkladu, utřídění a 

opakování učiva o částicích a 

citoslovcích 

žák poznává částice a citoslovce, 

ví, jak se používají, umí je 

vyhledat ve větách, chápe možnost 

nahrazování přísudku citoslovcem 

citoslovce, částice, přací 

částice, citoslovce jako 

přísudek  

       ppt 

18. 

Opakování o 

slovních druzích, 

prezentace 

      7. 

slouží k shrnutí, utřídění a 

opakování učiva o všech slovních 

druzích 

žák opakuje souhrnně vědomosti o 

slovních druzích, opakuje co se 

naučil z předchozích prezentací a 

pracovních listů 

slovní druhy, podstatná 

jména, přídavná jména, 

zájmena, číslovky, 

slovesa, příslovce, 

předložky, spojky, částice, 

citoslovce 

      ppt 



19. 

Částice, citoslovce,  

opakování - slovní 

druhy, pracovní list 

      7. 

slouží k praktickému opakování a 

procvičování učiva o částicích a 

citoslovcích, dále ke shrnutí a 

závěrečnému opakování učiva o 

všech slovních druzích 

žák poznává citoslovce a částice, 

procvičuje a upevňuje si získané 

vědomosti o všech slovních 

druzích 

slovní druhy, podstatná 

jména, přídavná jména, 

zájmena, číslovky, 

slovesa, příslovce, 

předložky, spojky, částice, 

citoslovce, mluvnické 

kategorie, morfolog. 

pravopis 

      doc 

20. 

Částice, citoslovce, 

opakování - slovní 

druhy, písemná 

práce 

     7. 

slouží k prověření znalostí o 

částicích, citoslovcích a všech 

ostatních slovních druzích 

žák prokazuje získané vědomosti o 

částicích a citoslovcích a umí je 

poznat, prokazuje znalosti o všech 

slovních druzích, dovede se v nich 

rychle orientovat, umí určovat 

mluvnické kategorie slovních 

druhů, zná morfologický pravopis 

slovní druhy, podstatná 

jména, přídavná jména, 

zájmena, číslovky, 

slovesa, příslovce, 

předložky, spojky, 

citoslovce, částice, 

mluvnické kategorie, 

morfolog. pravopis 

doc 

 


