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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 4 – Dej k jedničce dvojku aneb 

přátelství dvou sousedních jmen 

Žáci si zopakují slovní druhy, jejich dělení, skupinu jmen. Blíže si připomenou, co jsou jména 

podstatná a jména přídavná. Najdou vhodná spojení pro tvorbu reklamy. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

Nástěnná tabule slovních druhů 

Tabulka s přehledem druhů přídavných jmen 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Vyjmenování slovních druhů, jejich rozdělení, vysvětlení, oddělení jmen. 

2. Práce s přídavnými jmény označujícími vlastnosti. 
3. Tvorba reklamního plakátu s využitím podstatných a přídavných jmen. 

. 



Pracovní list č. 4 – Dej k jedničce dvojku aneb přátelství dvou sousedních jmen  Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

Úkol 1:  Vyjmenování slovních druhů, jejich rozdělení, vysvětlení, oddělení 

jmen. 

 
Vyjmenuj slovní druhy, zdůrazni jména. Uveď příklady jmen ve větách. 

 

Úkol 2:  Práce s přídavnými jmény označujícími vlastnosti. 
Dodej k podstatnému jménu vhodnou vlastnost 

 

dům: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zahrada: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

pohádka: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol 3:  Tvorba reklamního plakátu s využitím podstatných a přídavných jmen 
Pokus se vytvořit reklamní plakát se spojením podstatných a přídavných jmen. 

Příklad: Teplý zimní kabát (využij pádové otázky).  Text reklamy napiš a reklamní plakát můžeš také 

nakreslit. 
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Pracovní list č. 4 – Dej k jedničce dvojku aneb přátelství dvou sousedních jmen  Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 
Řešení: 

1.  

Ohebná – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa 

Neohebná – příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce 

Jména – podstatná, přídavná, zájmena, číslovky 

Podstatná jména – názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností 

Přídavná jména – dodají k názvům vhodné vlastnosti na otázky Jaký? Který? Čí? 

Možnosti  jednotlivých slovních druhů na příkladových větách, možnost použití nástěnné tabule 

slovních druhů. 

 

2. 

Dům – nový, cihlový, moderní, dědův 

Zahrada – květinová, udržovaná, tetina, cizí  

Pohádka – kouzelná, dlouhá, lidová, Čapkova  

 

3. 

1) Teplý zimní kabát je tu pro vás. 

2) Bez teplého zimního kabátu se neobejdete. 

3) K teplému zimnímu kabátu dodáváme také čepici.  

4) Teplý zimní kabát oceníte už tuto zimu.  

5) – 

6) O teplém zimním kabátě jste jistě už slyšeli.  

7) S teplým zimním kabátem do mrazivých dnů! 

 

 


