
 

 

 Název projektu: Spokojená škola  
 

Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 

 

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 3 – Jméno, město, rostlina 

Opakování o podstatných jménech, rody, skloňování,  jména konkrétní a abstraktní. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu:  

obrázkové kostky se slovy 

kartičky s ukazovacími zájmeny – ten, ta, to 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Opakování o podstatných jménech, třídění podle rodu 

2. Jména konkrétní a abstraktní. 

3. Skloňování. 
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Úkol 1: Opakování o podstatných jménech, třídění podle rodu 

Kostky se slovy z různých slovních druhů – vyber jen podstatná jména. 

Rozděl na názvy osob, zvířat, věcí. 

Rozděl podle rodů.  

 

Úkol 2: Jména konkrétní a abstraktní. 

Podstatná jména konkrétní jsou názvy osob, zvířat a věcí. 

Podstatní jména abstraktní jsou názvy dějů a vlastností. 

 

Najdi mezi obrázky na kostkách podstatná jména konkrétní. 

Uhodni podle předváděného děje o jaké abstraktní podstatné jméno se jedná. 

Vlastnosti výchovně využít – rozdělit na kladné a záporné.  

 závist – pečlivost – pýcha – drzost – pracovitost – dochvilnost 

Poslouchej věty a zapiš jen podstatné jméno, které jsi slyšel. 

1. věta …………………………………………………………………………………………………….. 

2. věta …………………………………………………………………………………………………….. 

3. věta …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Úkol 3: Skloňování 

Tvoř věty s daným podstatným jménem, vytvoř jakousi reklamu.  

mýdlo – pláštěnka – padák 

Vzor:  

1. Lepidlo je náš pomocník. 

2. Bez lepidla nevytvoříte téměř nic.  
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3. K lepidlu potřebujete dobrý nápad. 

4. Lepidlo využijete denně.  

5. Lepidlo! Spoléháme na tvou pomoc.  

6. O lepidle nepochybuji ani chvíli. 

7. S lepidlem dokážete zázraky.  
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Řešení:  

1. Zadání lze aktuálně zaměňovat, kostky se slovy lze zaměnit za názvy předmětů ve 

třídě. Řešení provádí učitel samostatně, bez návodu v pracovním listu. 

2. Kladné vlastnosti: pečlivost, pracovitost, dochvilnost. 

Záporné vlastnosti: závist, pýcha, drzost. 

Věty k poslechu. Podstatná jména jsou podtržena: Pavel došel rychle na zastávku.  Můj děda 

uklízí cestičky v zahradě. Přines sem dvě bílé čtvrtky.  

3. Žáci pracují podle vzoru na pracovním listě. Učitel individuálně kontroluje.  


