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STRUČNÁ ANOTACE DIGITÁLNÍHO UČEBNÍHO MATERIÁLU 

Název školy Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3374 

Název projektu Škola porozumění 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Zpracovatel sady DUM Naděžda Kolingerová 

Název sady DUM Ohebné slovní druhy - pravopis koncovek 

Číslo sady 16 (301 – 320) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_C5_301- 320 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_C5_301 Shoda přísudku s podmětem - podmět rodu 
středního 1 

Vyvození pravidel pro shodu. Vyhledávání vhodného přísudku k podmětům a 
naopak. Tvorba množného čísla shody s podmětem ve středním rodě. 

VY_32_INOVACE_C5_302 Shoda přísudku s podmětem – podmět rodu 
středního 2 

Doplňování koncovek příčestí minulého. Psaní koncovky příčestí s podmětem 
děti. Vytvoření podmětů rodu středního z daných hlásek, vyhledání přísudků. 

VY_32_INOVACE_C5_303 Shoda přísudku s podmětem – podmět rodu 
středního 3 

Procvičování koncovek v přísudku. Psaní koncovek s podměty oči, uši – oka, ucha. 

VY_32_INOVACE_C5_304 Shoda přísudku s podmětem – podmět rodu 
ženského. 

Pravidla pro psaní koncovek, procvičování pravopisu, obohacení vyjadřovacích 
schopností, utvrzování vědomostí. 

VY_32_INOVACE_C5_305 Shoda přísudku s podmětem rodu mužského 
neživotného. 

Pravidla pro psaní koncovek. Hledání vhodného přísudku k podmětu a naopak. 

VY_32_INOVACE_C5_306 Shoda přísudku s podmětem rodu mužského 
životného 

Vyvození pravidel pro psaní koncovek přísudku s podmětem rodu mužského 
životného. Vyhledávání vhodného podmětu k přísudku a naopak. Rozlišování 
životnosti podmětů. Doplňování i/y a odůvodnění pravopisu, opakování. 

VY_32_INOVACE_C5_307 Shoda – nevyjádřený podmět  Vyvození nových poznatků. Vyhledávání nevyjádřeného podmětu. 

VY_32_INOVACE_C5_308 Shoda - několikanásobný podmět Vyvození pravidel pro psaní koncovek s několikanásobným podmětem. 
Odůvodňování pravopisu s následnou kontrolou. Hledání vhodného podmětu 
k dané koncovce přísudku. Opakování, procvičování. 

VY_32_INOVACE_C5_309 Shoda přísudku s podmětem – souhrnné 
opakování 

Opakování znalostí, upevňování učiva hravou formou. Doplňování, procvičování. 

VY_32_INOVACE_C5_310 Shoda přísudku s podmětem - procvičování Opakování, vyvozování nových poznatků, prohlubování znalostí, získání jistoty. 
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VY_32_INOVACE_C5_311 Koncovky podstatných jmen rodu středního 1 Rozlišování a třídění podstatných jmen podle koncovek k jednotlivým vzorům. 

VY_32_INOVACE_C5_312 Koncovky podstatných jmen rodu středního 2 Opakování a procvičování vzorů. Koncovky podstatných jmen rodu středního. 

VY_32_INOVACE_C5_313 Koncovky podstatných jmen rodu ženského 1 Rozlišování a přiřazování podstatných jmen rodu ženského k jednotlivým vzorům. 
Procvičování hravou formou. Doplňování i/y v koncovkách. 

VY_32_INOVACE_C5_314 Koncovky podstatných jmen rodu ženského 2 Opakování hravou formou, upevňování znalostí, prezentace. 

VY_32_INOVACE_C5_315 Podstatná jména rodu mužského Procvičování rychlého způsobu rozlišování životnosti podstatných jmen rodu 
mužského a přiřazování ke vzorům. 

VY_32_INOVACE_C5_316 Podstatná jména rodu mužského – vzory Procvičování určování vzorů. Vyvození pravidel, práce s prezentací. 

VY_32_INOVACE_C5_317 Pravopis koncovek podstatných jmen rodu 
mužského  

Výklad, procvičování doplňování koncovek. Křížovka k upevňování poznatků. 

VY_32_INOVACE_C5_318 Přídavná jména tvrdá – vzor mladý Poznávání přídavných jmen tvrdých, která se skloňují podle vzoru mladý. 
Procvičování psaní koncovek přídavných jmen tvrdých a následná kontrola. 

VY_32_INOVACE_C5_319 Koncovky přídavných jmen měkkých Výklad a vyvození rozlišování přídavných jmen měkkých. Odůvodňování tvorby 
koncovek, procvičování a upevňování vědomostí. 

VY_32_INOVACE_C5_320 Koncovky přídavných jmen přivlastňovacích Poznávání přídavných jmen přivlastňovacích. Přiřazování ke vzorům. Procvičování 
a odůvodňování pravopisu psaní koncovek. 

Datum 28. 5. 2012 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  


