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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 Mgr. Iva Bezoušková 

Název sady DUM Tvarosloví a komplexní jazykové rozbory 

Číslo sady 37 (721 – 740) 

Číslo v digitálním archivu 
školy 

VY_32_ZAZNAM_C6-9_721-740 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_C6-9_721 Podmiňovací způsob 
Tvorba a určování tvarů pomiň. způsobu přítomného a minulého. Spojování s 
mluvnickými kategoriemi, tvorba tvarů, korektura textu.   

VY_32_INOVACE_C6-9_722 Mluvnické kategorie sloves 
Shoda podmětu s přísudkem, určování mluvnických kategorií sloves, tvorba 
rozkazovacího způsobu. 

VY_32_INOVACE_C6-9_723 Pád Opakování pádových otázek, určování pádů podstatných jmen.  

VY_32_INOVACE_C6-9_724 Příslovce 
Určování druhů příslovcí, stupňování, nahrazování spojení předložky 
s podstatným jménem příslovečnou spřežkou, pravopis mě/mně.  

VY_32_INOVACE_C6-9_725 Slovesný rod 1 Tvorba příčestí trpného. Doplňování trpného rodu v příslušném čase do vět.  

VY_32_INOVACE_C6-9_726 Slovesný rod 2 
Procvičování slovesného rodu, převádění z trpného rodu do činného a naopak. 
Určování ve větách. 

VY_32_INOVACE_C6-9_727 Konkrétní a abstraktní podstatná jména Tvorba definice a rozlišování podstatných jmen konkrétních a abstraktních.  

VY_32_INOVACE_C6-9_728 Slovesný vid 
Rozlišování vidu dokonavého a nedokonavého. Vyhledávání vidových protějšků. 
Tvorba budoucího času od infinitivů dokonavých a nedokonavých sloves. 

VY_32_INOVACE_C6-9_729 Druhy zájmen 1 Nácvik rozlišování druhů zájmen, jejich přiřazování ke správnému druhu. 

VY_32_INOVACE_C6-9_730 Druhy zájmen 2 Rozlišování druhů zájmen. Vyhledávání zájmen, která nepatří do řady, vysvětlení.  

VY_32_INOVACE_C6-9_731 Komplexní jazykový rozbor 1 Fixace učiva před přijímacími zkouškami na střední školy. 

VY_32_INOVACE_C6-9_732 Komplexní jazykový rozbor 2 
Fixace učiva před III. čtvrtletní písemnou prací v 6. ročníku - slovní druhy, 
mluvnické kategorie, grafické znázornění věty jednoduché, větné členy.  
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VY_32_INOVACE_C6-9_733 Komplexní jazykový rozbor 3 
Fixace učiva před III. čtvrtletní písemnou prací v 7. ročníku - slovní druhy, 
mluvnické kategorie, druhy zájmen a příslovcí, synonyma, větné členy. 

VY_32_INOVACE_C6-9_734 Komplexní jazykový rozbor 4 Fixace učiva před přijímacími zkouškami na střední školy. 

VY_32_INOVACE_C6-9_735 Komplexní jazykový rozbor 5 
Fixace učiva tvarosloví slov ohebných - mluvnické kategorie, podstatná jména 
hromadná, pomnožná, látková a vlastní, druhy příd. jmen, zájmen, číslovek. 

VY_32_INOVACE_C6-9_736 Druhy číslovek 
Určování druhů číslovek (číslovky určité, neurčité, základní, řadové, násobné, 
druhové). Vyhledání číslovek v osmisměrce, určení jejich druhů.  

VY_32_INOVACE_C6-9_737 Tvary číslovek Tvoření správných tvarů číslovek dva, oba, tři a čtyři. Identifikace a oprava chyb.  

VY_32_INOVACE_C6-9_738 Zájmeno JENŽ Doplňování, procvičení a upevnění formou testu, vždy jen 1 správná odpověď.  

VY_32_INOVACE_C6-9_739 Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková Určování a doplňování do vět. 

VY_32_INOVACE_C6-9_740 Slova přejatá Křížovka, doplňování přejatých slov v náležitém tvaru.  


