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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 27 – Zlatýma rukama tvoř dílo, 

zlatými ručičkami měř čas.  

Žáci se seznámí s odchylkami od pravidelného skloňování podstatných jmen u párových částí těla. 

Porovnají tvary, které se tvoří podle vzoru- u neživých částí předmětů.   

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

KRAUSOVÁ, Z; TERŠOVÁ R. Český jazyk 6 učebnice pro šestý ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií. 

Plzeň: Fraus, 2003. 1. vyd. ISBN 80-7238-206-3 

KRAUSOVÁ, Z; TERŠOVÁ R. Český jazyk 6 pracovní sešit pro šestý ročník ZŠ a primu víceletých 

gymnázií. Plzeň: Fraus, 2003. 1. vyd. ISBN 80-7238-347-7 

Přehled vzorů a koncovek skloňování (např. v učebnici viz výše) 

Náčrt lidského těla (především párové orgány) 

Obrázky předmětů (např. hodiny,nádoby s uchy, nábytek, pytlácká oka, atd.) 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Určování správných vzorů ke slovům na obrázcích. 

2. Pojmenování párových lidských orgánů, skloňování slov. 
3. Převedení slovních spojení do sedmého pádu. 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 27 – Zlatýma rukama tvoříme dílo, zlatými ručičkami měříme čas.   
    
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

 

 

 

 

Úkol 1: Určování správných vzorů ke slovům na obrázcích. 

 

Podle obrázků pojmenuj jednotlivé části a přidej správný vzor. Podle tabulky v učebnici vytvoř potřebné tvary 

jednotného a množného čísla.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Úkol 2:  Pojmenování párových lidských orgánů, skloňování slov. 

Porovnej skloňování slov označujících předměty a slov označujících orgány. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Úkol 3:  Převedení slovních spojení do sedmého pádu. 
Převeď následující slovní spojené do sedmého pádu a utvoř s nimi krátké věty. 

  

Dětské oči …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Stůl – 3 nohy ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hrneček – uražená ucha ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Silná ramena …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vlastní ruce ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Pracovní list č. 27 – Zlatýma rukama tvoříme dílo, zlatými ručičkami měříme čas.   
    
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 
 

Hodiny – zlaté ručičky ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Člověk – zlaté ruce ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Řešení: 

1.   

Ucho (město) – ucha (města), oko (město) – oka (města), ruka (žena), ručička (žena) – s ručičkami 

(ženami) 

2. 

Tělo : oči, uši, ruce, nohy  

NOHY  

1., 4. a 5. P. nohy 

2. p. nohou, noh 

3.p. nohám 

6. p. nohou, nohách 

7. p. nohama 

3. 

Dětské oči – dětskýma očima 

 

Stůl,  3 nohy – stůl se třemi nohami 

 

Hrneček, uražená ucha – hrneček s uraženými uchy 

 

Silná ramena – silnými rameny 

 

Vlastní ruce – vlastníma rukama 

 

Hodinky, zlaté ručičky – hodinky se zlatými ručičkami 

 

Člověk, zlaté ruce – člověk se zlatýma rukama 

 


