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UVOD

Vzdělání a znalosti jsou v současné době stále více ceněny a je na ně kladen značný důraz 

z hlediska nároků výkonů různých profesí. V této souvislosti probíhají různé výzkumy, 

v různých oblastech vzdělávání, které vedou k poznávání a zlepšování úrovně školského 

systému.

Vzhledem k rozjíždějícímu se programu, nazvaným Rámcový vzdělávací program, pod jehož 

názvem každá škola týmově tvoří výukové rámce, podle kterých bude probíhat výukový plán 

v dané škole, je nezbytně nutné se v kontextu tvorby tohoto programu také zamýšlet nad 

kvalitou a způsoby zpracování učebnic jednotlivých předmětů na ZŠ, které poskytnou učiteli 

jasný, kompletní obraz k získávání znalostí žáků.

Do učitelovy kompetence právě spadá výběr učebnic a ostatních výukových materiálů. Dnešní 

pedagog by měl tedy umět zodpovědně a profesionálně vybrat pedagogický materiál pro 

zkvalitnění výuky. Vhodnou volbu učebního materiálu považuji tedy zajeden  ze základních 

kroků k pedagogickým úspěchům. Dnešní pedagogové by měli mít tedy jasný přehled o 

široké škále nabízených učebnic jednotlivých předmětů. Z vyhotoveného a uceleného 

přehledu a učitelovy schopnosti výběru je možné zvolit kvalitní učební materiál, odpovídající 

kritériím, které považují pedagogové za stěžejní.

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zmapování obsahové struktury třech typů 

učebnic českého jazyka z dílen nakladatelství Alter, Prodos, Fortuna druhých a třetích 

ročníků Základních škol z hlediska učiva syntaxe v souvislosti s dosud užívanými 

osnovami. Zaměřila jsem se především na úplnost a ucelenost zpracování jednotlivých celků 

v učebnicích.

Následujícím dílčím cílem pro mne bylo vytyčení dalších hodnotících pohledů na 

učebnice, které ovlivňují kvalitu výuky. Jsem toho názoru, že za povšimnutí dále stojí 

grafická úprava učebnic, přehlednost tématických celků, vhodnost cvičení a způsob výkladu 

učiva o syntaxi, se kterým má učitel pracovat.

Pro úplnost této diplomové práce považuji za nutné uvést některé případy vlastních 

metodických postřehů a návrhů cvičení, která budou naznačovat, jakým směrem by se mohla 

konkrétní výuka ubírat.

Snažila jsem se tedy nastínit svůj osobní postoj ke každé učebnici. Postihovat objektivně 

klady, ale i zápory zpracování učebnic očima pedagoga, který se s učebnicemi denně setkává 

v praxi.



Plně si však uvědomuji, že tato diplomová práce je pouhým zlomkem v rozsáhlé škále, které 

se problematika výběrovosti kvality a zpracování učebnic dotýká. Pevně však věřím, že se 

práce stane přínosem pro budoucí pedagogy, kteří nebudou tuto otázku podceňovat, a přispějí 

tím k lepším školním zítřkům.



2. SYNTAX VE DRUHÉ TŘÍDĚ ZŠ 

Požadavky na syntaktické učivo podle osnov ZŠ

Osnovy ZŠ pro 2. ročník obsahují několik témat souvisejících s učivem české syntaxe.

První požadavek osnov ZŠ pro druhé třídy je nazván věta a souvětí. Poznatek o větě a 

souvětí, o rozdílnosti těchto větných celků je základním odrazovým můstkem k chápání další 

studijní látky týkající se české syntaxe. Tato kapitola se stává stěžejním zdrojem, od kterého 

se odvíjí ostatní učební látka z české syntaxe.

Další kapitoly zařazené do osnov přímo souvisí s kapitolou první. Jedná se o učivo týkající se 

věty jako jednotky jazykového (řečového) projevu. Zvuková charakteristika věty, která je 

součástí této kapitoly je velmi úzce propojena s grafickou podobu věty a souvětí.

Dalším navazujícím požadavkem osnov je kapitola zaměřená na spojení dvou nebo více vět, 

kde žáci už musí jistě rozpoznat, že větné celky se mohou spojovat či naopak oddělovat. 

Nedílnou součástí tohoto principu jsou spojky a jejich funkce, které spadají do dalšího 

požadavku osnov.

Kapitola o druzích vět podle postoje mluvčího také souvisí předchozími kapitolami, kdy na 

základě rozpoznávání vět jako jednotek řečového projevu, grafické stránky věty a zvukové 

charakteristiky věty, se kterou se žáci také již seznámili, se mohou s přehledem a jasností 

rozšířit znalosti o znacích druhů vět podle postoje mluvčího a vyplývající rozlišování těchto 

vět.

Poslední požadavky osnov naráží na problematiku tvoření vět ze slov a s tím související, 

nezbytně důležitý pořádek slov ve větě uzavírá veškeré učební nároky osnov pro druhé 

ročníky ZŠ. V těchto kapitolách si žáci již  pouze rozšiřují, třídí, procvičují a zároveň ucelují 

dosažené poznatky v oboru české syntaxe v rámci studijních nároků druhých tříd.



2. 1 Věta a souvětí

2. 1. 1 Učebnice z řady Alter pro 2. ročník ZŠ

Učebnice uvozuje výklad učiva o větě a souvětí doplňovacím úkolem, který má charakter 

dotvoření definice:

'jestliže větný celek tvoří jediná věta, je  to vě ta ________________________•

Jestliže větný celek tvoří dvě nebo více vět, nazýváme je j

Po něm následuje několik druhů barevně odlišených cvičení, barvy autoři využívají 

k metodickým účelům :

cvičení, která jsou převážně určena k písemnému vypracování -  označená zelenou 

barvou

diktáty -  označené žlutou barvou

- cvičení na přípravu a rozšíření -  označená modrou barvou, autoři ponechávají zcela na 

učiteli, jakou metodu zvoh' při práci s těmito cvičeními

- poučky, definice -  označené růžovou barvou

- cvičení kontrolní -  je  možné kopírovat na zvláštní listy a používat je  jako diagnostické 

kontrolní práce, které by neměly sloužit pro klasifikaci žáků, ale k posouzení, do jaké 

míry si žáci osvojili učivo. Kontrolní cvičení mají charakter otázek vázajících se na 

ucelený text (většinou epický příběh). Otázky odlišeny dvěma barvami. Barva 

oranžová je určena pro rozvíjení vyjadřovacích schopností žáka, barva fialov.á uvozuje 

nové mluvnické učivo

Učebnice uvádí různé typy cvičení, která se týkají učiva o větě a souvětí: běžně je cvičení 

zaměřené na vytváření jednoduchých vět, v němž žák pouze skládá věty z nabídky slov. 

Taková cvičení doporučují autoři k osvojování ústního i psaného projevu žáka. Např.:

2 ňŘíkej různé věty. Několik vět napiš

 ̂Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str.68
Nováková, Z., Švejdová V .; Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 16



Maminka peče, vaří, maluje maso,obrázek, polévku

Ve cvičení navazuje úkol týkající se grafické podoby vět. Učivo o grafické podobě vět 

předchází v učebnici této látce, proto by své dosavadní znalosti o této problematice měl 

žák umět aplikovat. Cvičení se zaměřuje na věty jednoduché proto, že žák se teprve 

s učivem o větě a souvětí seznamuje, zatím je schopen se opírat o znaky věty jednoduché. 

Cvičení je doporučeno autory k písemnému vypracování (k samostatné práci). Z mého 

hlediska by se práce s tímto cvičením opírala o ústní vypracování, později možno využít 

k písemnému vypracování z hodnotících hledisek by se stalo žákovo vypracování grafické 

podoby věty.

 ̂Jablíčka

Na zahradě dozrála jablka. Jakub se na ně těšil celé léto. Neidřív to byly jen kyselé zelené_ 

kuličky. Potom kuličky povyrostly. Jablíčka začala červenat. Teď už mají tváře lako ruže. 

Kuba si najednou si na jednom jablku pochutnává.

U kol: O každé větě řekni, z kolika slov se skládá.

Opiš čtyři věty ze cvičení, jednu o tom, ja k  jablíčka rostla.

.Následující cvičení má charakter diktátu:

 ̂Napiš podle diktátu.

Za domem je  pole. Roste tam len. Na jaře len kvete. Celé pole je  modré. Je jako nebe.

U kol: Než začnete psát, každou větu zopakujte a spočítejte, z  kolika slov se skládá.

Jde o diktát s přípravou. Žák by měl jistě rozpoznat jednotlivé věty jako jednotky textu. 

Autoři doporučují nejdříve diktát přečíst z knihy, posléze splnit úkol (viz Úkol, pak text

Nováková ,Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 17
Nováková ,Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 17



teprve napsat jako diktát. Grafická podoba textu má žákům dopomoci ke správnému určení 

jednotlivých vět.

Cvičení na rozpoznání souvětí od větného celku, který je tvořen jednou větou, učebnice 

neuvádí.

2.1. 2 Učebnice z řady Fortuna pro 2. ročník ZŠ

V učebnici nejsou uvedeny definice ani cvičení k učivu o větě a souvětí.

S tímto učivem přichází žák nepřímo do styku až v kapitole o spojení dvou nebo více vět 

(procvičování užití nejfi-ekventovanějších spojek), kde žáci pouze odhadem mohou odlišovat 

větu jednoduchou od souvětí na základě uváděných spojek v jednotlivých cvičeních. I v této 

kapitole není uveden termín věta ani souvětí, je zde uváděn pouze termín věta. Autoři 

nekladou důraz na rozpoznání věty jednoduché od souvětí. Je zde řešena pouze problematika 

spojek. Spojky jsou aplikovány převážně v souvětích.

2 .1 . 3 Učebnice z řady Prodos pro 2. ročník ZŠ

Tato učebnice ze třech vybraných řad má nejblíže k pracovnímu sešitu. Převažují v ní 

doplňovací cvičení. Pakliže by žák tuto učebnici vlastnil a mohl by do ní libovolně vpisovat, 

byla by pro žáka velmi přitažlivá. V případě, že učebnice není majetkem žáka, se nabízí jako 

nej vhodnější varianta práce kopírování cvičení a vyplňování jich mimo vlastní učebnici. 

Cvičení nejsou barevně odlišena jako v učebnici Alter. Součástí každého cvičení je písemný 

úkol.

Učebnice podává tuto definici o větě a souvětí;

^Spojíme-li dvě nebo více vět do jednoho větného celku, vznikne souvětí 

Učebnice uvádí tato cvičení, která se týkají učiva o větě a souvětí:

^Pěkně přečti. Z  kolika větných celků je  složen text ?

 ̂ Mikulenková, H. a kol. : Český jazyk pro 2. ročník 2. díl. Prodos 1997, str. 66
* Mikulenková ,H. a kol. : Český jazyk pro 2. ročník 2. díl. Prodos 1997, str. 66
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Kocourek a veverka

Veverka uháněla do vrcholku stromu a malý kocourek šplhal za ní. Veverka skočila na tenkou 

větev. Kocourek skočil za n í Veverka přeběhla po tenké větvičce na sousední strom, tam se 

usadila a posmívala se kocourkovi...

Žák by měl bez předchozí přípravy a vysvětlení dokázat rozpoznat jednotlivé větné celky, 

zároveň odlišit věty jednoduché od souvětí. V dalších cvičeních žáci procvičují úkol 

z předchozího cvičení -  odlišují věty jednoduché od souvětí. Zatím mají pouze letmé 

povědomí o spojkách, čárkách ve větě a jejich funkci

^Rozliš věty jednoduché J  a souvětí S

J  S Irena ráda zpívá, ale nerada cvičí.

J  S Malý Mirek si nejraději hraje na písku.

J  S Eliška má malého jezevčíka a každý den s ním chodí na procházku.

J  S Pavel a Ondřej jsou vášniví fotbalisté.

n

Zapiš ke každému větnému celku počet vět.

Komáři ten den potkali u rybníčka berušku.

Schovali se za rákos, nadělali z bláta kuliček, a když šla okolo, naházeli j í  kuličky na záda, že 

tam měla místo sedmi teček aspoň patnáct.

Ta brečela!

Výše uvedená cvičení se prolínají s učivem o spojení dvou nebo více vět 

(procvičování užití nej frekventovanějších spojek), je  zde patrný plynulý přechod k učivu o 

spojování vět.

Vypiš větné celky, které jsou  tvořeny jen  jednou větou.

 ̂ Mikulenková ,H. a k o l.: Český jazyk pro 2. ročník 2. díl. Prodos 1997, str. 67

* Mikulenková ,H. a kol. : Český jazyk pro 2. ročník 2. díl. Prodos 1997, str. 68
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Pro komplexnost a ucelení učiva o větě a souvětí je možné využít učebnici z řady 

Alter a doplňovat cvičeními z učebnice Prodos. Učebnice nabízí diametrálně odlišná a 

praktická cvičení, která jsou nezbytná k procvičení této látky. Žák je jasně seznámen 

s termíny -  věta jednoduchá x souvětí, což je vhodné pro ujasnění této problematiky. Jak už 

jsem uvedla, v učebnici z řady Prodos látka o větě a souvětí bezprostředně navazuje na další 

téma osnov o spojování dvou nebo více vět při užívání nej frekventovanějších spojek.

V učebnici z řady Alter jsou tyto látky od sebe odtrženy.

Osnovy také uvádějí tyto celky poměrně v daleké souvislosti.

2. 2 Věta - lednotka iazvkového (řečového) projevu 

2. 2 .1  Učebnice z řady Alter pro 2. ročník ZŠ

Věta je v učebnicích charakterizována jako komunikační jednotka a dále znaky 

z roviny zvukové:

Věta je  částí jazykového projevu.

Při mluvení děláme mezi větami přestávku.

Při diktátě a při mluvení poznám konec věty podle melodie hlasu (klesá nebo stoupá) a podle 

přestávky na konci každé věty.

Konec věty poznáme podle melodie hlasu a podle přestávky, kterou děláme mezi jednotlivými 

větami.

Při čtení ( při mluvem) klesneme na konci věty hlasem a uděláme přestávku.

Procvičování učiva o větě je založeno na textu a úkolech:

Smutná Jana

 ̂Nováková, Z., Švejdová V. : Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 24, 15,16

'^Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 14
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Jana stojí smutná před domem. Její kamarádka Věra se odstěhovala. Helenka dostala 

chřipku. David si s děvčaty nehraje. Na protějším chodníku vleče Petra tašku s nákupem. 

Jana přešla ulici. Vzala tašku za jedno ucho. Petra si na ni usmála. Jana už nebyla sama.

Ú kol: Doplň větu : Jana Petře_______ 5 nákupem.

Přečti si potichu první větu.

Řekni svými slovy, kterou myšlenku tato věta vyjadřuje. Např. : První věta vypráví o 

tom, že Jana stojí před domem a je  smutná. Ve druhé větě se domníváme, že ... Třetí věta 

povídá o tom, že...apod.

Cvičení je spíše určeno pro ústní práci ve škole. Žák by si měl uvědomovat, že se 

vyjadřuje k textu větami (a že je parafrázuje).

Další cvičení souvisí s daným učivem o větě, dále rozvíjí slovní zásobu a řečnickou 

zdatnost. Žáci mají sami utvořit krátké texty a dle instrukcí v následujícím cvičení si 

uvědomovat konce jednotlivých vět.

"  Povez pěkné věty o pejskovi, o autu, škole, o lidech, které máš rád.

Poslouchejte pozorně spolužáka, který přečte celé cvičení 1. Jak poznáte konec věty ?

1. Cibule

Hanka pomáhá tatínkovi vařit. Na prkýnku chystá cibuli. Nejdříve j i  svlékla ze zlatých 

sukýnek. Teď bílou cibulku šikovně krájí...

Při plnění dalšího cvičení mají žáci, kteří předčítají text, využít znalosti o větě (klesání 

hlasu na jejím konci). Žáci, kteří poslouchají čtený text, by měli na základě již  uvedených 

údajů dokázat rozpoznat jednotlivé věty od sebe a odpovědět na položenou otázku. 

K úspěšnému řešení úkolu také dopomáhá čtenářská zdatnost žáků.

Je možné velmi citlivě a s rozvahou vyvolat žáka se slabší technikou čtení, který není 

úzkostlivý a přecitlivělý vzhledem k svému „handicapu“ a ukázat společně na chyby v jeho

12

12

Nováková, Z., Švejdová V .; Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 15

Nováková, Z., Švejdová V. : Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 15
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projevu, posléze zkonfrontovat s projevem vyspělejšího čtenáře a poukázat na velmi 

důležitou hlasovou intonaci, díky které právě můžeme rozpoznávat jednotlivé větné celky od 

sebe. Metodu je možno zvolit po důkladném zvážení učitele vzhledem ke stresové zátěži 

slabšího žáka.

v
2. 2. 2 Učebnice z řady Fortuna pro 2. ročník ZS

Učebnice definuje větu (jednotku jazykového projevu):

Mluvíme a píšeme ve větách.

Látka je procvičována rovněž na základě textu a dalších úloh (souvisejících též 

s porozuměním textu).Text;

Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno pejsek s kočičkou nemohli ven a neměli 

co dělat. A tak si povídali. „Víš kočičko,“ řekl pejsek, „my bychom také měli mít nějaké 

hračky, jako mají děti. Když takhle prší, měli bychom si aspoň s čím hrát.

Úkoly : O kom se vypráví v úryvku ?

Po čem toužil pejsek ?

Co bránilo pejskovi a kočičce, aby šli ven ?

Vypravujte, co jste  si z úryvku zapamatovali.

Žáci by se měli umět v textu orientovat a porozumět mu. Cvičení má rozvíjet slovní 

zásobu a řečnickou schopnost -  žáci mají možnost „vlastními slovy“ článek převyprávět.

Větu jako segment textu mají rozpoznat a izolovat v dalším cvičení.

Přečti věty z písničky :

Šla vám lesem liška, potkala j i  myška.

Kam pelášíš, liško ? Divila se myška.

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1. část. Fortuna 1999, 
str. 20

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1. část. Fortuna 1999, 
str. 20

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1. část. Fortuna 1999, 
str. 20
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Co tu hledáš, myško ? Zeptala se liška.

Já tu sbírám šišky. Povídala myška.

A já  honím myšky ! Zašeptala liška.

Jak to bylo dál ?

Kdo ví, ja k  to bylo dál ?

Žáci si procvičují techniku čtení, hlasovou intonaci při čtení jednotlivých vět a při 

čtení celé básně též techniku přednesu básně.

Cvičení žákům kreativně nabízí možnost příběh dokončit -  procvičuje jazykový projev, 

slovní zásobu, rétoriku a tvorbu textu.

2. 2. 3 Učebnice z řady Prodos pro druhý ročník ZŠ

Tato učebnice při definování věty vychází z definice grafické podoby věty. V učebnici 

není zmíněna další definice, která by dokreslila žákův pohled na tuto látku.

Učebnice uvádí definici, která odkrývá pouze část poznatku o větě týkající se otázky grafické 

podoby.

Na začátku věty píšeme vždy velké písmeno. Za větou píšeme tečku, otazník nebo vykřičník.

? ■

První cvičení není vhodně formulováno:

’̂’Víš, jak  poznáš větu? Kolik vět je  následujícím povídání ?

Terezka a Kuby chodí už druhý rok do školy. Znají všechna písmena. Dovedou číst slova i 

věty. Dovedou sčítat a odčítat do dvaceti. Co nejraději dělají ? Terezka pěkně maluje a zpívá. 

Kuba rád cvičí Oba jsou dobří žáci.

Mikulenková ,H. a k o l.: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 16

Mikulenková ,H. a kol. : Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 16
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žáci poznávají větu pouze podle grafické podoby -  chybí znalost o hlasové intonaci. 

Druhá část úkolu je zavádějící, jelikož se v textu vyskytují souvětí, navíc jedna z vět je věta 

tázací, takže je třeba vzít v potaz (při případné práci se zvukovou stránkou věty) i rozdílnosti 

v intonaci vět oznamovacích a tázacích.

Ve druhém cvičení by žáci měli zvládnout orientaci ve významech slov a měli by 

dokázat spojit výrazy ve smysluplnou větu (smysluplný text).

18Spoj dvojice slov tak, aby vznikly věty. Napiš je.

1 přichází ovoce

2 listí odlétají

3 dozrává podzim

4 ptáci opadává

V učebnici Alter se učivo o větě velmi úzce prolíná s učivem o grafické podobě věty. 

Je v ní uvedeno široké spektrum cvičení, která jsou jak ústního charakteru, tak písemného. 

Vhodná jsou zejména cvičení, která formují ústní projev žáka, rozšiřují slovní zásobu, učí 

žáka porozumět obsahu textu a pracovat s ním, např. cvičení Cibule nebo Smutná Jana. 

Výklady a práce v učebnicích z řady Fortuna a Prodos jsou pojaty stručněji. K výuce o tomto 

učivu bych zvolila učebnici nakladatelství Alter a popř. doplnila některými cvičeními 

z učebnice nakladatelství Prodos (viz pozn. 17).

2. 3 Spoiení dvou nebo více vět — procvičování užití neifrekventovaněiSích spojek

2. 3 .1  Učebnice z řady Alter pro druhý ročník ZŠ

Učebnice vykládá probíranou látku:

SOUVĚTÍ

Spojkami a i nebo ani můžeme spojovat slova.

Např.: Tužka a pero, pomeranče i banány, káva nebo Čaj, maminka ani tatínek.

Mikulenková ,H. a kol. : Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 16

Nováková, Z., Švejdová V. : Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 62
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Spojkami a i nebo ani můžeme také spojovat věty.

Spojíme -  li dvě nebo více vět do jednoho větného celku, nazýváme tento větný celek 

souvětím.

ČÁRKA V SO U VĚTÍ

a) Čárka může oddělovat pouze slova:

Např.: Maminka koupila pomeranče, banány, m a n d a r in k y  a jablka.

b) Čárka může také oddělovat věty v souvětí:

Např.: Až přijdu domů, napíšu si nejprve domácí úkoly.

V učebnici jsou uvedena tato cvičení na upevnění osvojované látky:

Spoj vždy dvě věty do jednoho celku. Použij spojky a i nebo ani.21

Maminka dopoledne vaří Odpoledne jde  s dětmi bruslit. 

Maminka dopoledne vaří a odpoledne jde  s dětmi bruslit. 

Tatínek hraje tenis. Strýc sportuje.

a

Teta chodí do kina. Večer se někdy dívá na televizi.
nebo

O svátcích k nám babička nepřijela. Nenapsala nám dopis.
ani

“  Nováková, Z., Švejdová V .:, Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 63

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 62
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Cvičení autoři doporučují jako přípravné, využití toiioto cvičení ponechávají zcela na 

učiteli. Ve druhé a třetí větě si žáci musí uvědomit rovněž změnu slovosledu (postavení 

zájmen se a nám). O slovosledné problematice ovšem dosud v učebnicích řeč nebyla. Proto 

bych volila spíše ústní formu k práci s tímto cvičením, abych mohla žáky upozornit na 

případné chyby.

některých vět v následujícím cvičení utvoř souvětí.

Helenka dnes pomáhala vařit. Naklepala řízky. Osolila je. Plátky masa obalila v mouce. 

Omočila je  ve vajíčku. Nakonec vložila řízky do strouhanky...

Spojování vět do souvětí žáci procvičují i v dalších cvičeních.

Spojky ale, aby, že, když, protože atd. Pozoruj tyto spojky v souvětích.

Budu ráda, když se brzy vrátíš. Jana má dlouhou chvíli, protože je  doma sama. Roman 

vyprávět kamarádům, že pojede v létě do ciziny. Maruška je  ještě  malá, ale už má ráda knížky. 

Prohlíží si obrázky, ale číst ještě  nedovede. Cilka se bude pilně učit, aby uměla brzy pěkně 

číst.

Poslední cvičení vyúsťuje v definici:

Také slova ale, aby, že, když, protože a další jsou spojky. Před těmito spojkami se píše 

čárka. Později se dozvíte i o jiných spojovacích výrazech.

Obsahuje- li větný celek pouze jednu větu, je  to věta jednoduchá.

Obsahuje-li větný celek dvě nebo více vět, je  to souvětí.

Další cvičení jsou zaměřena již  na problematiku souvětí. Definice souvětí a věty 

jednoduché, kterou uvádí učebnice, je poměrně povrchní a nepřesná. Žák si dost dobře 

nedokáže na základě této definice představit a zároveň poznat větu jako součást souvětí. Proto 

je nutné definici doplnit o další zásadní fakta, která ucelí žákův náhled a pochopení této 

učební látky. Je třeba nutné uvést pravidlo, že téměř každá věta musí obsahovat sloveso (v

Nováková, Z., Švejdová V . : Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 63 

Nováková, Z., Švejdová V .; Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 65 

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 65 

Nováková, Z., Švejdová V .; Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 66
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určitém tvaru), aby větou byla. Tento fakt přináší jasně skutečnost, která musí být 

bezpodmínečně osvojena. Pakliže tedy žák narazí na větný celek obsahující minimálně dvě 

slovesa (v určitém tvaru), vyplývá z toho, že se jedná o dvě věty, které jsou součástí souvětí. 

Protože se žáci druhých ročníků s touto látkou teprve seznamují, je vhodné uvádět příklady 

jednoduché, nekomplikované, nematoucí, např. věty bez několikanásobného přísudku, věty 

neobsahující slovesa v jiných větně členských funkcích než v predikátu. Dále je vhodné 

upozornit na skutečnost, že jednotlivé věty v souvětí se mohou za určitých podmínek od sebe 

odtrhnout a fungovat jako samostatné větné celky, které jsou smysluplné. Tento jev je možno 

aplikovat a ukázat ve cvičení (viz pozn. 21).

^^SOUVÉTÍ-PROCVIČOVÁNÍ

Pozoruj, z kolika vět se skládají jednotlivá souvětí.

Vyznač barevně: a) spojky a i nebo ani (čárka se před nimi zpravidla nepíše)

b)pouze čárku

c)spojky, před nimiž je  čárka

Padá jarní déšť a celý svět se zelená. Alenka zalévá hrášek i Martin pomáhá na zahrádce.

V neděli chodíme do kina nebo jezdíme za babičkou. Tatínek nešel na fotbal ani nešel 

s pejskem na procházku. Je krásný jarní den, nebe je  průzračně modré. Pavlína nešla dnes 

na hřiště, protože venku prší. Tomáš se těší, že dnes dostane k svátku dort.

Rozděl souvětí na věty jednoduché.

Bernardýn

Sluníčko svítí, je  krásný jarní den. Pes Valibuk se rozvaluje na dvorku, oči má zavřené. Sluní 

se a j  mu blaze. Táňa chodí kolem po špičkách. Má ho probudit ? Možná se v noci dobře 

vyspal. Možná ho obtěžovaly blešky nebo měl moc hlídání...

Rozlišuj věty jednoduché a souvětí. U souvětí pověz, z kolika vět se skládá.

27
Vyhledej v čítance a napiš dvě věty jednoduché a dvě souvětí.

26
Nováková, Z., Švejdová V. : Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 66

19



Napiš spojky, před kterými se obvykle nepíše čárka.

Napiš několik spojek, před kterými se čárka píše.

Celou látku shrnuje cvičení, v němž žáci prokazují osvojení lingvistické informace.

Opakuj :

Jestliže větný celek tvoří jediná věta, je  to věta

Jestliže větný celek tvoří dvě nebo více vět, nazýváme je j

2. 3. 2 Učebnice z řady Fortuna pro 2. ročník ZŠ

Látka je  v učebnice rozdělena do dvou celků, celky se prolínají. První celek popisuje 

spojování slov pomocí spojek Druhá část se týká učiva o spojování větných celků pomocí 

spojek a funkce spojek.

^^Při spojováni tří a více slov klademe výrazy a, i, ani, nebo obvykle mezi poslední slovo.

'̂’Mezi spojovací výrazy, které spojují slova a věty, patří spojky. Před spojkami a, i, ani, nebo 

se obvykle nepíše čárka.

V následných cvičeních se látka procvičuje. V prvním se dosazují navrhované spojky, 

které spojují slova. Cvičení je  možno vypracovat písemně, ale i ústně. Na linku mezi slova 

žák vymýšlí dle své úvahy doplnění vhodným spojovacím prostředkem.

Spojování slov

Spojuj slova pom ocí výrazů a, i, ani, nebo. Tvoř se spojenými slovy věty.

Nováková, Z., Švejdová V . : Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 68.

“  Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001. str. 68

»  Konopko.4. L„ W lo v é ,  V„ Volfové, V .: český jazyk pro 2. roínlk ZSkladni Školy 2. « s , .  Fonuna 2000,

“  Konopkové. L„ T en d o v i V.. Volfo.4. V .: C.ský jazyk p™ 2. roCnIk ZSkladní Školy 2, eást. Fonuna 2000, 
Str. 18
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sněženky____bledule

Dlouhý Široký____ Bystrozraký

s o b o ta ___ neděle

babička  d ě d e č e k ___ Budulínek

m a lý ___ tlustý

neskáče n e k ř ič í___ nevyrušuje

tužka____ pero

peče va ří____ smaží

ani

nebo

Spojování vět

V dalším cvičení už žáci nacvičují spojování vět pomocí navržených spojek. Cvičení je 

vhodné pro ústní i písemnou formu vyplňování.

32Pomocí výrazů a, i, ani, nebo spojuj věty.

Barunka hraje na klavír. Vojta hraje na kytaru. a

Jana měla angínu. Lukáše bolelo v krku. i

Neklepejte na dveře. Nezvoňte na zvonek. ani...

Poznáš, v kterých větách spojka spojuje slova, v kterých věty ?

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000, 

str. 17
Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000, 

str. 17 - 18

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000,
str. 18
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Janička dostala kašel a rýmu. Ležela doma v posteli a bolelo j i  celé tělo. Babička j i  četla 

pohádky a vařila čaj s medem. K  čaji j í  podávala tabletky. Jana je  zapíjela a ono to 

pomáhalo...

V tomto případě se jedná o cvičení vhodné pro ústní vypracování společně se třídou.

V případě, že by učitel zadal úkol k individuálnímu zpracování, mohl by nastat okamžik, že se 

žáci v textu „ztratí“ a jejich zájem bez vedení ustane na nultém bodě. Cvičení je celkem 

náročné, poněvadž obsahuje poměrně složité větné celky tvořící epický příběh, který na žáka 

působí uceleným dojmem. Při plnění zadání je nutné větné celky oddělit na jednotlivé 

segmenty a zamýšlet se nad každou větou zvlášť. Což je v souvislosti s délkou cvičení celkem 

náročné až nezáživné. Proto je vhodné zapojit frontálně všechny žáky najednou a společnými 

silami diskutovat nad řešeními.

Pozoruj a přečti spojení slov a spojení vět.

jablka a hrušky Jitka píše dopis a Pavlík si hraje,

čepice i šála Aleš si odřel koleno i kotník si vymkl,

pes ani kočka Nikoho jsem  neviděla ani hlásku neslyšela,

tramvaj nebo vlak K  svačině jím e ovoce nebo chroupeme mrkev.

Pokus se říct jiná podobná spojení.

Napiš věty se spojkami a, i.

Žáci si na tomto cvičení procvičí poznatky o spojování slov a spojování vět. Své 

znalosti mohou uplatnit při vymýšlení vět obdobného typu jako v tomto cvičení.

Nepříliš vhodné je následující cvičení, protože bystřejší žáci si mohou dopředu přečíst

úkoly pod textem a to jim  může dopomoci ke správnému řešení zadání. Dále mohou

žákům napovědět čárky ve větách, popř. někteří žáci mohou spojky pouze intuitivně

odhadovat.

Vypiš věty, v  kterých spojky spojuji slova.

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000,
str. 18
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J^Věty mohou být spojeny i jinými spojkami. Najdeš je?

Věra mi slíbila, že půjdeme spolu zítra bruslit.

David si přál, aby se mohl svézt letadlem.

Venku bylo pěkně, ale lyžovat se nedalo.

Jakub dnes nepřijde do školy, protože náhle onemocněl.

Vosa ho štípla dřív, než se stačil pohnout.

Řekni několik podobných vět. Užívej spojky že, aby, ale, protože, když, než.

Přečti si, co se stalo.

Které věty dokážeš opravit?

Helena zjistila, než někdo chodí kolem domu.

Obloha se zatáhla černými mraky, protože pršet nezačalo.

Probudil se dřív, aby zazvonil budík.

Maminka zůstala u tety, když cesta letadlem by j í  neprospěla.

Koně plašili, ale se báli.

Petr se učí anglicJ^, že se dorozuměl s cizinci.

Napiš dvě správné věty.

Toto cvičení je poměrně náročné. Domnívám se, že je vhodné toto cvičení použít spíše 

jako doplňkové pro zdatnější žáky, na řešení je třeba poměrně velká časová dotace. Cvičení 

lze vypracovat písemnou i ústní formou. Žáci se musí držet předepsaného vzorce a utvořit 

spojení větných celků. Následující typ cvičení rozšiřuje žákovu slovní zásobu, procvičuje 

žákovy vyjadřovací schopnosti. Žák zde také uplatňuje svou jazykovou vyspělost skloubenou 

s tvořivostí, kterou musí umět dokázat propojit se zadáním. Podle zadání se musí držet 

předepsaného vzorce a utvořit spojení větných celků. Cvičení tohoto typu většinou vyřeší 

téměř celá skupina. Ovšem žáci, kteří mají problémy právě s vyjadřováním a mívají chudou 

slovní zásobu, sestavují jednotlivé větné celky problematicky, potřebují delší časovou dotaci

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000, 
str. 19

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000,
str. 20
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a většinou pomoc. Tito žáci pochopí zadaný úkol, uvědomují si, že sestavují souvětí, ale 

samotné vyhotovení úkolu je krkolomné. Nejdříve je vhodné zvolit metodu ústní práce 

s tímto úkolem, kde si žáci zmapují zadání a zkoušejí je  řešit. Po důkladném ústním 

procvičení jsou schopni samostatně tvořit svá vlastní řešení písemně.

Utvoříš dvě správné věty?

. ’ ________ . ani

, aby

Dále je nutno podotknout, že cvičení se dá pokládat za rozšiřující typ, který rozšíří a 

zároveň ucelí žákovi pohled na učivo. Cvičení tohoto druhu se vyskytují průběžně od 2. -  5. 

ročníků. Dochází tedy zákonitě k postupnému zdokonalování a rozvoji žáků i těch slabších.

38
Některé spojky mohou být i na začátku věty, například když, než, protože, nez. 

Tvoř podobné věty.

Když přišlo jaro, rozkvetly petrklíče.

K dyž________ , _______________ .

Protože jsem  byl drzý, tatínek mě potrestal.

Protože__________ , _________________.

Než začnu jíst, pořádně si umyji ruce.
Než

^'^Někdy mezi větami spojka není.

Maminka pila čaj, tatínek četl noviny. Markéta snídala, Ondřej se už oblékal...

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000,

Konopková, L., Tenčlová, V.,Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. čast. Fortuna 2000, str. 20

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . : Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000,
- . 2 1

39
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v  rámci cvičení se také upozorňuje na další druh spojovacího prostředku, což je  čárka

ve větě v psaném projevu.
Cvičení obsahuje ještě dvě pohádky napsané na stejné úkolové bázi. Žáci mají za ukol

spojit věty vhodnými spojkami -  mohou využít spojek, které jim  nabízí autoři v zadání.

Tři pohádky pro tebe
Než pohádky poznáš, snaž se spojit věty vhodnými spojkami z nabídky, a, že, ale, proto'' , y  

když

Lidé a zvířata onemocněli,______ jim  chyběla sůl.

Král nechtěl přiznat,_____ se k Marušce choval nespravedlivě.

Nemohu se vrátit dom ů,_____ mě tatínek nechce vidět.

V posledním cvičení, které má komplexnější charakter, si žáci procvičují dosavadní 

znalosti o spojení dvou vět -  zaznamenávají spojky, čárky před nimi a rovněž rozvíjejí slo 

zásobu, stavbu věty a konstrukci textu.

Domýšlej věty.

Dej květinu do vázy, a b y_______________.

Seděl jako pěna, protože___________________ ■

Chtěla jsem si číst, a le _______________ ______•

Strýček mi slíbil, ž e _________________________ •

Když vysvitne sluníčko.

2. 3. 3 Učebnice z řady Prodos pro 2. ročník ZŠ

V učebnici je na začátku probírané látky uvedena tato informace týkající se učiva o 

spojení dvou či více vět;

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000, 
str. 21

Konopková, L,, Tenčlová, V., Volfová, V .; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 2. část. Fortuna 2000,
str. 22
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42 Vély a souvětí bývají spojeny spojkami, ale někdy jsou jen  postaveny vedle sebe. Mezi 

větami v souvětí píšeme čárku. Jsou- li věty spojeny spojkami a, i, nebo, ani, čárku zpravidla

nepíšeme.

Učebnice uvádí tato cvičení, která se vázou k dané učební látce.:

1/ Pěkně přečti. Podtrhni všechny spojky, které poznáš, a zkus rozhodnout, spojují-li slova, 

nebo věty.

Mulisák strašil za každého počasí. Marně mu hastrman Brčál domlouval, aby se trochu šetřil, 

že už není žádný mladík. Mulisák si nedal říci a strašil v největší nepohodě a slotě, ačkoliv 

dobře věděl, že tam tudy nepůjde ani noha. A tak se stalo, že tam jedné deštivé noci promokl,

nastudil se a musil ulehnout...

Ve cvičení se musí žáci nejdříve zorientovat a pochopit jeho obsah (cíl). Cílem je 

vyhledat spojky; určit, zda spojky spojují věty či pouze slova je pro žáky druhé třídy poměrně

těžké, protože cvičení je  utvořeno ze složitějších souvětí.

2/^‘̂ Spoj věty do souvětí. Použij vhodné spojky.

Dnes za tebou nepřijdu. Musím pomáhat s úklidem.

Čekali jsme tetu Vlastu. Tentokrát nepřijela.

Barborka ráno spěchá. Čeká na ni Jitka...

Vedle textu je namalovaný pytel, uvnitř kterého jsou napsané spojky, z nichž může 

žák vybírat. Jde o spojky : protože, a, i, ani, až, nebo, jestliže, že, poněvadž, avšak, ale.

Z některých vět utvoř souvětí.

Mikulenková ,H. a k o l.: Český jazyk pro 2. ročník 2. díl. Prodos 1997, str. 67 

Mikulenková ,H. a kol. •. Český jazyk pro 2. ročník 2. díl. Prodos 1997, str. 67 

Mikulenková ,H. a kol. ; Český jazyk pro 2. ročník 2. díl. Prodos 1997, str. 68 

Mikulenková ,H. a kol. ; Český jazyk pro 2. ročník 2. díl. Prodos 1997, str. 69
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Všechny děti z Bystřice se ráno scházejí na autobusové zastávce. V Bystřici škola není. 

Nemrzí je  to. V Bystřici je  krásně. Kolem dokola je  smíšený les. Děti tam chodí sbírat lesní 

plody. Hub tam moc neroste...

Předpokladem úspěšného řešení je pochopení obsahové stránky textu. Pakliže žák ví, o 

čem text vypovídá, čte s porozuměním, může text smysluplně přetvářet, v tomto případě 

vytvářet z vět souvětí. Cvičení je  vhodné k ústnímu i písemnému procvičení.

Dále je zařazeno cvičení na tvorbu souvětí s předem určenými spojkami -  že, a, ale, 

poněvadž. Cvičení se dá zpracovat písemně i ústně.

Dalším ze cvičení je dopisování souvětí. Část souvětí je předem určena. Např. Každý 

den zpívám, protože . Se cvičením se dá pracovat písemnou i ústní

formou.

V učebnici Alter je učivo o spojení dvou či více vět zařazeno na konec syntaktického 

učiva. Vzhledem k náročnosti této látky, je  zařazení až na konec vhodné. Toto téma je 

v učebnici rozpracováno zvlášť podrobně. Je uvedeno nejvíce pouček, méně úkolů na 

procvičení. Proto je vhodné tuto učebnici zkombinovat s ostatními učebnicemi - Prodos, 

Fortuna, kde jsou procvičovací cvičení zařazena v hojném množství. Učebnice 

z nakladatelství Fortuna jich ze sledovaných učebnic obsahuje nejvíce. Některá cvičení jsou 

náročnější a obtížnější — vhodná pro bystřejší, rychlejší žáky.

2. 4 Rozlišování druhů vět dle nostoie mluvčího 

2. 4 .1  Učebnice z řady Alter pro 2. ročník ZŠ

Učebnice Alter začíná syntaktické učivo úvodní kapitolou nazvanou -  DRUHY VĚT, 

v níž se poukazuje na rozdíl mezi oznamovanou skutečností, kladením otázek, rozkazováním 

a vyjadřováním přání.

V úvodní kapitole jsou zařazeny definice vět;

46
Za větami, kterými něco oznamujeme, píšeme tečku.

Za větami, kterými se na něco ptáme (tážeme se), píšeme otazník.

Za větami, kterými někomu něco rozkazujeme, píšeme zpravidla tečku.

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 18
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Důrazný rozkaz naznačíme vykřičníkem.

Za větami, které vyjadřují přání, píšeme většinou tečku.

Učebnice zařadila toto úvodní cv ičení:

žabce

Po dvoře skákala žába. Ještě před chvilkou j i  Petr s Kájou viděli. „Kde jsi, žabko? Kam ses 

schovala ? Nebo se bojíš ? Neboj se nás! Ukaž se nám, žabičko / “ Ale žáha ani muk. Krči se 

pod kamenem. Klukům nevěří. „ Kéž by se nám ještě  ukázala! “

Úkoly : Přečtěte věty, kterými se chlapci žabky ptali, kde je, kam se schovala.

O každé větě úvodního cvičení řekni, co ta věta říká. Např.: Co říká první věta? První 

věta oznamuje, že po dvoře skákala žabka. Co říká čtvrtá věta ?Čtvrtou větou se chlapci ptají 

( táží se), kam se žabka schovala...

Tyto úkoly jsou vhodné jako ústní cvičení, která splňují funkci úvodu do nové látky. 

K tomuto cvičení se váže písemný úkol založený na metodě opisu. Žáci mají za úkol najít 

a opsat věty, v nichž se na konci píše tečka. Na úvodní kapitolu navazují kapitoly o 

jednotlivých druzích vět dle postoje mluvčího. První kapitola se zabývá větami 

oznamovacími. Je zde uvedena definice věty oznam ovací:

Věty, kterými něco oznamujeme, jsou věty oznamovací. 

Větami oznamovacími někomu něco oznamujeme.

Za větami oznamovacími píšeme tečku.

Učebnice zařadila tato cvičení na větu oznamovací

Opuštěné kotě

47

48

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 18

Nováková, Z., Švejdová V .; Český jazyk pro druhý ročník Alter 2001, str. 19
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Na zahrádce sedělo opuštěné kotě. Hlasitě mňoukalo. Alenka mu přinesla misku mléka. Za 

chvíli mělo kotě bříško jako bubínek. Sytý kocourek už neplakal. Tiskl se Alence k nohám.

Spokojeně předl.

Cvičení uvozuje učivo o větě oznamovací. Žáci mají za úkol říct o každé včte, jaký ma 

obsah a jaké znaménko je  za ní napsané. Ostatní otázky jsou označené žlutou barvou, tzn. že 

rozvíjejí vyjadřovací schopnosti. Např. žák se má zorientovat v textu a text pochopit natolik, 

aby dokázal tvrdit, z jakého důvodu koťátko mňoukalo, jakým způsobem projevil kocourek

svou vděčnost apod.

Pochopení látky děti dokazují na dalším cvičení.

^^Opiš a doplň znaménka za větami.

Kočka mám pelíšek za kam ny__

Pes spí v kuchyni__

Myška bydlí ve starém slam níku__

Kuře má svoji postýlku pod křídlem kvočny__

Cvičení je pro děti poměrně jednoduché. Je vhodné hodnotit zvlášt správnost opisu a

zvlášť užití interpunkce.

Na kapitolu o větách oznamovacích se váže kapitola o větách tázacích. Kapitola je 

vystavěna na obdobném principu jako předchozí. Obsahuje tedy definici věty tázací.

uvozovaci cvicem a písemné cvičení;

Věty, kterými se na něco tážeme, jsou věty tázací. 

Větami tázacími se někoho na něco tážeme (ptáme). 

Za větami tázacími píšeme vždy otazník.

Zařazeno je i následné uvozovací cv ičení:

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 19

° Nováková, Z., Švejdová V .; Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 19

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 20
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Proč

Proč vyrostl z proutku strom? 

Aby rozkvétal.

Proč rozkvetl v slunci strom? 

Aby opadal.

Proč květ stromu opadal? 

Aby plody dal.

A proč jsou ta jablíčka?

Abys ochutnal.

Ke cvičení se vztahují otázky sloužící k rozvoji vyjadřovacích schopností — žáci mají 

popsat, jak vyroste z proutku strom, kdy kvetou stromy, jaké znají další ovocné stromy atd. 

Druhá kategorie otázek, které jsou označeny fialově, vede žáka k učivu o větě tázací -  žáci 

mají popsat, na co se v každé větě chlapec ptá, táže. Následuje alternativa volného vymýšlení 

tázacích vět, kdy mohou žáci vymýšlet a tvořit věty, jak se ptá maminka doma, zákazník 

v obchodě, babička na zahradě atd.

V dalším cvičení pak má žák za úkol vytvořit tázací věty z nabídky slov, která jsou 

zařazena v tabulce.

Za kapitolu o větách tázacích je zařazena kapitola, která shrnuje dohromady zbývající 

dva druhy vět -  věty rozkazovací a přací. Jsou definovány;

”  Větám, kterými něco rozkazujeme nebo někoho k něčemu vyzýváme, říkáme věty 

rozkazovací.

Za větami rozkazovacími píšeme zpravidla tečku.

Důrazný rozkaz naznačujeme vykřičníkem.

Větám, které vyjadřují přání, říkáme věty přací.

Úvodní cvičení;

Nákup

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 20

Nováková, Z., Švejdová V .; Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 21
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Jano, běž do obchodu!

Kup rohlíky a máslo.

Kup si taky karamelky.

Nezapomeň si vzít čepici.

A neztrať peněženku!

Paní prodavačku slušně pozdrav...

Ke cvičení se opět vážou dva druhy otázek. Otázky žluté slouží k rozvoji 

vyjadřovacích schopností, žáci mají např. za úkol poznat, kdo Janě rozkazoval apod. Otázky 

fialové se zabývají samotnými větami rozkazovacími, žáci mají např. říci, co maminka Janě 

každou větou vlastně rozkazuje. Na úvodní cvičení navazuje písemné cvičení. Žáci mají 

úvodní cvičení opsat a vyznačit velká písmena na začátku vět a znaménka za větami.

Na základě intonace učitelky a obsahu jednotlivých vět žáci píší diktát zaměřený na 

různé druhy vět podle postoje mluvčího.

”  Piš podle diktátu.

Kam odešla tet Jana? Teta šla se psem do parku. Pes tam skáče přes kaluže. Umazal se od 

bláta. Teta volá. Bořku, neskákej!

V kapitole jsou zcela opomenuta cvičení na věty přací.

Jednotlivé kapitoly jsou shrnuty v závěrečné opakování, kterému je věnována celá 

jedna kapitola. Kapitola obsahuje tato cvičení:

Změň věty oznamovací na věty tázací a napiš je.

Dáša se těší na Vánoce.

Dostane hodně dárků.

Také už chystá nějaké dárečky.

V prasátku má našetřené peníze...

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 21
Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 22
Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 23
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žáci mají sestavit otázku z vět oznamovacích a uvědomit si, že tak čmí na zaklade 

změny slovosledu a hlasové intonace. Na obdobném principu je založeno další cv “ 

mění věta oznamovací ve větu rozkazovací. V této kapitole se také objevuje jediné cvičení.

které pojednává o větě prací. 

^^Přad věty doplň a napiš. 

Kéž bych mohla jet_ . k babičce, na výlet, do ZOO

Kéž by byla veselá. Maminka, paní učitelka, kamarádka atd.

2. 4 .2  Učebnice z řady Fortuna pro 2. ročník ZŠ

V učebnici z řady Fortuna je učivo o druzích vět dle postoje mluvčího rozloženo 

následovně :
První kapitola se zabývá větou oznamovací a rozkazovací. Nejdříve mají žáci za 

úkol tvořit věty, dle obrázku -  „Co se děje na hřišti“ . Z tohoto cvičení je vyvozená definice 

věty oznamovací;

58 •

Kluci hrají kopanou.

Diváci jásají.

To byl pěkný zápas.

Těmito větami něco oznamujeme. Jsou to věty oznamovací. Hlas na konci klesá. Píšeme za 

nimi tečku.

Následují další cvičení:
V následujícím mají žáci za úkol najít dvě věty oznamovací a opsat je do sešitu. 

Zvídaví žáci se mohou pídit po dalších druzích vět z článku, který věty nabízí, a tím vybízí 

k otázkám.

Za tajemstvím do lesa

”  Nováková, Z., Švejdová V .; Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 23
Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .část. Fortuna 1999, str.

23
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Neprší snad doopravdy? Hoch natáhl ruku a díval se do nebe. K d e p a k  pršet! Obloha byla  ̂

čisťounká jako obálka nového sešitu. Ale pořád se ozýval šustivý zvuk Co by to mohlo yt.

Odkud to přichází?

Není rozkaz jako rozkaz

Vezmi S ijes ,i trochu. Nekřič! Jdi si hrát. Sněz ,u zmrzlinu. Už se m  mě nezlob. Pojď dál a

posaď se. Jdi pryč! Nech toho! Atd.

Žáci se mají nad jednotlivými větami zamyslet a přečíst je nahlas. M j '

intonačně čtení vět s vykřičníkem.

Další cvičení je založeno na obrázku. Žáci podle něj mají tvořit věty.

U lékaře
Zahraj si na pana doktora. Co asi přikazuje sestřičce, co chlapci, či mamince?

Vzor : Polož se na lehátko. Připravte recept. Nedýchej!

Následuje definice věty rozkazovací:

Těmito větami rozkazujeme. Jsou to věty rozkazovací. Píšeme za nimi tečku, při důrazném 

rozkazu vykřičník Hlas na konci klesá.

Kapitola o větách pracích a tázacích:

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .část. Fortuna 1999, str.

Český jazyk pro 2. ročník Základní školy l.část. Fortuna 1999, str. 

Český jazyk pro 2. ročník Základní školy l.část. Fortuna 1999, str.

23
“  Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V.
23

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V.
24

“  Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy l.část. Fortuna 1999, str.
24
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Na začátek je zařazeno motivační cvičení o čarodějce, která si tajně přeje dle nakreslených 

obrázků např. lux, kolečkové brusle, hodinky... Následuje hravé, zábavné cvičení. Záci se

mají pohodlně posadit, zavřít oči a zkoušet si něco přát

Tajná přání Honzíka a Lucky 
Kdybych tak dostal kolo. Kéž bych měla panenku. A ť už jsou  Vánoce. Už abych byla velká.

Kdybych tak mohl být námořníkem. A ť mám zlatou rybku.

V dalším cvičení jsou napsané výroky z pohádek ve formě přacích vět. Žáci mají za 

úkol uhádnout, do jakých pohádek jednotlivá přání patří. Následuje definice tázacích vět.

Přání vyjadřujeme větou přací. Nejčastěji začíná slovy ať, nechť, kéž, kdyby tak. Za větou 

přací píšeme tečku. Hlas na konci klesá.

Po definici žáci vypracovávají cvičení s čarodějkou, v němž jsou uvedeny věty bez 

mterpunkčních znamének na konci vět. Žáci musí znaménka doplnit. Měli by poznat, o jaké

druhy vět se jedná. Pak mají ze cvičení vypsat věty přací.
Navazuje cvičení, které uvozuje učivo o větě tázací. Jedná se o telefonický rozhovor 

dvou chlapců. Jeden z nich je nemocný a odpovídá zdravému chlapci na otázky týkající se

jeho zdravotního stavu. Žáci mají předvést obdobný telefonický rozhovor.
Další cvičení přináší dětem hru a zábavu. Jde o známou pohádku o Karkulce. 

Z pohádky je vypíchnuta situace, kdy Karkulka vchází k babičce do chaloupky, vidí babičku 

I v posteli a zdá se jí nějak divná. Žáci se mají ocitnout v roli Karkulky a ptát se babičky, klást 

ji otázky. Formulace otázek si žáci rozvíjejí vedle vyjadřovacích schopnosti, slovní zásoby a 

řečového i neřečového chování v určité situaci v dalším cvičení.

Ptej se jako:

“  Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . ; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .čast. Fortuna 1999, str.
25

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .: Český jazyk pro 2. ročník Základní školy l.část. Fortuna 1999, str.
26
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a) kluk, který se ztratil v cizím městě

b) zákazník v cukrárně

c) maminka, která chce vědět, co jste dělali ve škole

Uvedena definice věty tázací;

-  kterým, se ptáme. J so . otázky (.ěty tá^c i). Pišeme nim, o ta M .  Ú tokových

otázek na které si odpo^dáme ano -  ne. Mas na konc, stoupá. U ostatmd. ota^ek Mas na

konci klesá.

Následují cviSeni zamMená na tvorbu vét tázacích, rozkazovacích, pracích, která 

souvtsi s pohádkou o Smolíčkoví - žáci hravou formou tvoří véty různých druhu, cv.cen, 

zaměřené na opakování celé kapitoly o druzích vět.

Měníme a tvoříme druhy vět.

Změň otázku v rozkaz: Jdeš domů? Zalil js i květiny?

Změň přání v rozkaz: Kdybys byl hodný. Kdybys tak nekřičela.

Změň větu oznamovací v otázku:Pojedeme na hory. Pavel má doma želvičk

v  ueebnici jsou shrnuty dosavadní definice a poznatky k danému u5ivu v následující

přehled;

68Za větou píšeme tečku, otazník nebo vykřičník.
Podle toho, co chceme vyjádřit, používáme věty oznamovací, rozkazovací, prací a otázky. 

Oznamovací větou něco oznamujeme, hlas klesá a píšeme za ní tečku.

"  Konopková, L„ Tenčlová, V., Volfová, V .: český jazyk pro 2. ročník Základní školy, 1 .část. Fortuna 1999, 
str. 27

“  Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V .; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .čast. Fortuna 1999, str. 
27

«  Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . : Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .část. Fortuna 1999, str. 
30

“  Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . ; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy l.část, Fortuna 1999, str. 
30
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« „zteo v „c í .é:ou rozka.uje,ne. hlas klesá. Za mírným rozkazem píšeme tečku, za Mrazným  

vykřičník.
Přací větou vyjadřujeme své přání Hlas klesá. Píšeme za ni tečku.

Otázkou se ptáme. Otázky rozdělujeme na otázky ano -  ne a na ostatní. U

5 odpovědí ano -  ne stoupá hlas na konci věty, u ostatních otázek na začátku. Piseme

otazník.
Klesání a stoupání hlasu říkáme melodie.

2 .4 . 3 Učebnice z řady Prodos pro 2. ročník ZŠ
Učebnice z řady Prodos uvádí klasifikaci a definici druhů vět podle postoje mluvčího hned

na samém začátku kapitoly.

Rozlišujeme věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Věta oznamovací něco oznamuje. 

Píšeme za ní tečku. Větou tázací se ptáme (tážeme). Píšeme za ní otazník.

Učebnice tedy nerozděluje toto učivo do kapitol o jednotlivých druzích vět dle p j 

mluvčího. Uvádí pouze dvě cvičení;

™ Doplň správná znaménka. , , .
m , e  ráaí z . , a , a ^  Honzík m , z .ífa .a  moe _  V í .  proč  _  M á jíc . ko^m  . . .  _

Na dvoře se batolí kaehny a husy _  Králíkárna Je plná strakatých krab u _

v chlévě__atd. . . ^
První cv & „i je zařazeno pffl« brzy. žáci nemohou mit učwo ,es,e d o s^ e c

procvičeno a upevněno. Méně pohotoví žáci nedokážou pojmout problém o ctyrec

vět najednou z jediné definice. Cvičení tedy vypracují s nejistotou, dohady a odhady. Je te y

vhodnější úvodem zařadit cvičení jednodušší a dílčí. ^
Druhé cviaení slou« k rozvoji vyjadřovacích schopnosti. Lze je  vypracovat usme >

písemně. . ,
Cvičeni skrývá více úkolů. Rozvijí vyjadřovací schopnosti iáka, které mu umozn. 

j zaměřit se na tvořeni tázacích vět. Druhý účet je uvědomení existence a funkce vety tazac.

69

70

Mikulenková ,H. a k o l.; Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 20 

Mikulenková ,H. a k o l.; Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 20
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Michal se ptal tatínka, tatínek odpověděl. 

Zapiš před každou odpověď vhodnou otázku.

Pojedeme v sobotu.

Raději pojedeme autobusem. 

Pomůžeme se sklizní ovoce. 

Vrátíme se v neděli večer.

Cviaeni j .  možno využit jako ukázkové k tvorM dalšich otázek, otázky mohou tvoHt 

samotni žáci. Nabizi se zde varianta liravé formy práce se cvicenim. Žací mohou tvon 

námětové rozhovory mezi sebou či mezi jednotlivcem a skupinou atd.

Odpověz krátkými větami na otázky podle skutečnosti. Potom odpovědi zap"'

Jak se jmenuješ?__

Kolik je  ti le t?____

Do

které třídy chodíš?

Je nutné, aby se žák v textu jasně zorientoval a pořádně promyslel smysluplné 

odpovědi. Také by žák měl dokázat rozlišit, které otázky klade Martin, které mammka.

Martin se ptal maminky, potom se ptala maminka Martina.

Napiš jejich otázky.

Martin se ptal maminky, 

Jestli pojedu k babičce.

Mikulenková ,H. a k o l.: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 20

Mikulenková ,H. a k o l.: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, sir. 21 

Mikulenková ,H. a k o l.; Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 21
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kdy se vrátí tatínek,

jestli má jít nakoupit.

Maminka se ptala Martina, 

jestli má napsané úkoly,__

jesdi snědl svačinu,

co měl dnes k obědu.

I Iň^hnirp rfnnlň.iie navodni dd in ic L d B Ú m j^ ^

”  Vé,ou rozkazovací ro zka zu jem e  neho nikoho k něčemu vyzýváme. Obvykle z^ ni píšeme 

,ecku. Za důrazným rozkazem píšeme vykřičník. Vé,ou přacl (se slovem a ,  kez. ne 

vyslovujeme přání. Obvykle za ní píšeme tečku.

Na tuto definici navazují další cvičení. Ve cvicem zak procvicuje rozpozn 

rozkazovacích a přacích „a základě obsahové stránk, věty. Text přin.o vyzývá k aphkac. na

mezipředmětové vztahy s dopravní výchovou.

75 Vyhledej věty rozkazovací a přací. Doplň za ně znaménka.

Než přejdeš uHci, dobře se rozh lédn i_  Přecházej vždy na přechodu nebo na bezpecnem

místě__Nehraj si na ulici nebo v její blízkosti___Pozor___Sám na kole na silnici nikdy

nesmíš__Kéž nejsou žádné zbytečné dopravní nehody___

Mikulenková ,H. a k o l.; Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 22 

Mikulenková ,H. a kol. : Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 22
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Další cvičení pod poznámkami 76,77 se zaměřují transponování daných vět ve věty 

jiného druhu dle postoje mluvčího. Cvičení není obtížné, velmi snadno řešitelné. Zpracování 

zadání lze řešit ústně i písemně.

Utvoř věty rozkazovací a napiš je.

Maminka přikázala Péťovi, 

že má dojít nakoupit,_____

že má vynést smetí,

že si má napsat úkoly.

Utvoř věty přací a napiš je.

Chceme,

aby všichni chránili přírodu,

aby nehynuly rostliny a zvířata

abychom měli zdravé životní prostředí.

Další cvičení shrnují dosavadní poznatky. Žáci mají tvořit druhy vět s jednoslovným

zadáním.

Utvoř věty tázací s danými slovy a napiš je.

Kde

Kam, kdy, proč, jak.

 ̂Mikulenková ,H. a k o l.; Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 22

Mikulenková ,H. a k o l.: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 22

Mikulenková ,H. a k o l.; Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 23
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Na stejném principu v knize navazují další cviíení procvičující ostatní druliy vet dle 

postoje mluvčího.
Závěrečné, poslední cvičení vztahující se k problematice vet dle postoje mluvčího 

souhrnně opakuje a testuje, zdaje žák schopen rozlišit jednotlivé druhy vet od sebe.

Přečti si následující věty. Poznáš, které z nich jsou oznamovací, tazaci, rozkazovací nebo79 r, 
přací?přaciY
Nejraději cestuji vlakem. Letěl js i už někdy letadlem? V dopravních prostředcích se chovej 

slušně a ohleduplně. Každou sobotu jezdíme autobusem na návštěvu k  babičce. Kéž bych mohl 

někdy cestovat po moři velkou lodí. Přecházej vždycky po přechodu nebo na přehledném  

místě. Nezapomněl sis koupit jízdenku? A ť už ta tramvaj přijede. Nekřič!

Nejsystematičtěji je rozvedeno toto učivo v učebnici vydané nakladatelstvím Alter. 

Látka je vyložena přehledně a jasně. Významnou roli zde sehrává barevná úprava knihy, která 

navozuje systém a pořádek. Slabinou je pouze nízký počet procvičovacích cvičení. Proto je 

vhodné zvolit doplňkové materiály, které nám nabízí učebnice z nakladatelství Fortuna. Z 

učebnice se dá vhodným způsobem využít převaha cvičení, která jsou pestrá a kreativní, což 

je velmi přitažlivé. Nejméně vyvedená učebnice v rozpracování učiva o druzích vět je ' 

učebnice z dílny nakladatelství Prodos, kde je učivo slité v jeden celek. Žák si tedy neodnáší 

jasně ukotvenou znalost o čtyřech druzích vět dle postoje mluvčího. Pozitivum této knihy je 

zaražení cvičení, která rozvíjí tvůrčí dovednost žáka. Žák je nenásilnou formou směřován 

vymýšlet věty, značně se tedy podporuje rozvoj vyjadřování.

1« 5 Tvoření vět ze slov -  sestavování slov ve věty 

2. 5.1 Učebnice z řady Alter pro 2. ročník ZŠ

Učebnice nevěnovala této učební látce samostatnou kapitolu. Cvičení, kde se žák má 

vypořádat s úkolem tvorby vět ze slov, se vyskytují v celé učebnici na úvod jednotlivých 

kapitol. Jsou to tedy všechna cvičení, pod kterými jsou otázky označené žlutou barvou.

Mikulenková ,H. a k o l.: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 2579
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Cvičení

Např.*® Houby

Žák dle fantazie a představ vytváří ze slov větný celek.

Pověz pěkné věty o pejskovi, o autu, o škole, o lidech, které máš rád.

Úkolem cvičení je  skládat jednoduché věty z nabídky. Cvičení je  pro žáky druhého 

ročníku jednoduché, triviální až fádní a nudné.

Říkej různé věty. Několik vět napiš.

maminka peče, vaří, maluje maso, obrázek, polévku 

náš pes vrčí, honí, žere maso, na pošťáka, kočku

sadař češe, zalévá, shrabuje listí, jablka, stromy

2. 5 .2  Učebnice z řady Fortuna pro 2. ročník ZŠ

Ani učebnice Fonuna nezařadila iá* u  o tvořeni včt zc slov. Jednotlivá cv iče t^^o u  

v učebnici zařazena na jcjint začátku, kde žák předevšim opakuje své znalost, z  předcit 

ročníku. Jsou to tato cvičení:

Vypravování pohádky o Karkulce na základě obrázkového leporela v “

Vypravování prázdninových zážitků.
Vypravováním dokončit pohádku o Veliké řepě.

Pro zpestřeni se v učebnici objevuji cvičeni s obrázky. Obrázky nahrazuj, slova. 

Úkolem žáka tedy je větu přečist a obrázek nahradit vhodným slovnim výrazem.

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 61

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 15

Nováková, Z., Švejdová V .: Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 16
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Velmi zajímavé a přitažlivé je následující cvičení. Žák velmi rád uplatňuje 

dětskou fantazii v otázkách a odpovědích takového obsahu, který je  ve cvičení uveden.

Např. Hrajeme si

Co by se stalo, kdyby... ?

Třeba: kdyby každá maminka měla čtyři ruce.

„ To by mohla šít najednou kalhoty i bundu, “ vykřikl Emil.

„ Vařit knedlíky a hrát si se mnou pexeso, “ připojila se Zuzka.

Otázky: Co by se stalo, kdybyste odjeli na prázdniny na Měsíc?

Co by se stalo, kdybyste se mohli zmenšovat nebo zvětšovat?

Jak byste se zachovali, kdyby vám narostla křídla?

Zkuste si zahrát na podobné „kdyby".

2. 5. 3 Učebnice z řady Prodos pro 2. ročník ZŠ

V učebnici Prodos se také nevyskytuje samostatná kapitola o tvorbě věty ze slov. Jednotlivá 

cvičeni jsou zařazena průběžně v několika kapitolách. Cvičení je  určeno k rozvoji 

vyjadřovacích schopností. Žák by měl s přehledem zvládnout postavit větu z nabídky slov. 

Cvičení je  možno využít k jazykové hře, např. kdo vymyslí větu nejdříve či kdo vymyslí

nejdelší větu se zadaným slovem apod.

Např.*'* Utvoř věty s danými slovy.

ruce, kartáč, aktovka, nákup, pes, okno, podzim, 

nosí, kupuje, poskakuje, umývá, odchází, hraje

V následujících dvou cvičeních je úkolem vycítit absenci přísudku ve větách.

“  Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . ; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy l.část. Fortuna 1999, str. 
15

84 Mikulenková ,H. a k o l . : Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 17
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85 Doplň slova, která ve chybí ve větách.

Terezka ráda obrázky květin a zvířat. 

Maminka v neděli slavnostní oběd. 

Babička a dědeček v domku se zahrádkou.

8ó
j Vytvoř a zapiš krátké věty s dvojicemi slov.

maminka -  prádlo  

táta -  auto 

bab ička-sve tr...

87
v  každé větě chybí důležité slovo. Doplň ho. Nezapomeň na správné znaménko za větou.

Honzíku, proč js i  p ř iš e l____ ^

Eva přišla pozdě, p ro to že___

Jakub zůstal doma, poněvadž

Žádná ze tří učebnic se touto látkou příliš nezaobírá. Snad právě proto, že toto učivo 

prolíná učivy jinými a procvičuje se průběžně během celého školního roku.

2, 6 Pořádek slov vo vžtž

2 .6 .1  Učebnice z řady Alter pro 2. ročník ZŠ

Kapitola pojednávající o pořádku slov ve větě je umístěna na závěr jazykového 

celku, který se týká učiva o syntaxi. Kapitola je autory nazvaná -  Věty se skládají ze slov.

Mikulenková ,H. a k o l .: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 26  

Mikulenková ,H. a k o l .: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 27 

Mikulenková ,H. a kol. •. Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 27
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Obsahově velmi náročná kapitola pojednávající o spojení dvou nebo více vět 

(procvičování užití nej frekventovanějších spojek) je zcela odtržena od učiva o syntaxi a 

zařazena autory v polovině učebnice.

Kapitole je věnována jedna strana učebnice, která obsahuje tři stěžejní cvičení a 

definici o pořádku slov ve větě. Definice zní takto :

88
yéiy se skládají ze slov. Každé slovo píšeme zvlášť.

Uvedenou definicí přechází úvodní cvičení k mluvnickému učivu. Úkolem žáka je text 

přečíst s porozuměním a odpovídat na uvedené otázky. Otázky jsou dvojího druhu. Žluté 

otázky slouží k rozvoji vyjadřovacích schopností, fialové se týkají problematiky pořádku slov 

ve větě. Se cvičením je vhodné pracovat ústně s celou skupinou najednou či po malých 

skupinách. Zajímavá je fialová třetí otázka, kde se má žák zamyslet nad otázkou, proč vlastně 

píšeme ve větách slova zvlášť. V uvažování mu dopomůže praktický úkol, kdy si žák 

I 'vyzkouší napsat slova ve větě dohromady.

V deští

Padá hustý déif. Na nán,és,í s ,o jí socha krásné pani. Pod je j í  plášť se schoval holoubek. D M  

se na lidi pod  deštníky. Všichni někam spěchají. M otají se mezi kalužemi. Ale holoubek si se i 

v suchu. Šedavé peří ho příjemně hřeje. Krásná paní ho chrání.

Žluté otázky :

1. Kam se schoval holoubek p řed  deštěm ?

2. Máte ve vaší obci, ve vašem městě sochy? Koho představují ?

3. Jak se chováme k památkám ?Známe je jich  tvůrce?

Fialové o tázky:

89

Nováková, Z., Švejdová V . ; Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 27

Nováková, Z., Švejdová V. •, Český jazyk pro druhý ročník. Alter 2001, str. 27
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90

1. Počítejte slova v jednotlivých větách.

2. Řekni, které slovo je  ve větě první, třetí, druhé... apod.

3. Napište na tabuli první větu lak, že slova neoddělíte, napíšete je  dohromady. Uvažuj, 

proč musíme slova ve větě psát zvlášť.

Další cvičení je postaveno zcela na praktickém provedení. Úkolem autorů je opsat čtyři 

věty z úvodního článku na papír. Věty mají rozstříhat na jednotlivá slova a pak znovu věty 

poskládat. Pakliže by každé dítě pracovalo na úkolu samostatně, je cvičení dle mého 

názoru časově náročné a únavné. Proto je vhodné žáky seskupit po čtyřech. Každý žák 

opíše pouze jednu větu, následovně rozstříhá a znovu složí, pak svou větu vymění se 

spolužákem ve skupině. Tímto se zvýší efektivnost rychlejšího procvičení a zároveň se 

stává práce pro žáka zábavnější.

V posledním cvičením této kapitoly je  úkolem oddělit jednotlivá slova ve větě. Na

základě oddělení jednotlivých slov žák určí počet slov ve větě. Cvičení je náročné pro

slabé čtenáře a dyslektiky. Proto není vhodné se cvičením pracovat frontálně, nýbrž opět 

ve skupinkách.

Svislými čarami odděl slova ve větách. Za každou větou napiš, z  kolika slov se skládá.

Listížloutneaopadává.

Stromyzvolnausínají.

Takéněkterázvířátkapřespávajízimu.

2. 6. 2 Učebnice z řady Fortuna pro 2. ročník ZŠ

Obdobně jako v učebnici Alter tak i v této učebnici je uzavřena látka o syntaxi

kapitolou o pořádku slov ve větě. Kapitola je  po obsahové stránce rozsáhlejší. Autoři kapitolu 
nazvali „Slovo".

Nováková, Z., Švejdova V . ; Český jazyk pro druhý ročník, Alter 2001, str. 27
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”  Věty se skládají ze slov. Ve v i l i  se píše každé slovo zvlášť.

”  Slovu mají svůj význam. Svým významem se slovo nehodí do každé vély.

"Abychom vilám  rozuměli, musíme slova uspořádal. Například: Z černých husle mraku pršet

začalo. Z černých mraků začalo hustě pršet.

v učebnici je  na začátku kapitoly uvedeno podobné cvičeni s v o u  funicčnosti jako 

v učebnici Alter. Splňuje požadavek úvodního cvičeni k nove mluvnické proble 

zároveii rozviji žákovy vyjadřovací schopnosti. Cvičení je dopinčno poutavým a výpravným 

obrázkem, který vhodné doplňuje obsah textu. Na první otázku žák odpovídá na zak a e

přiloženého obrázku.

Přečti, co Alenka povídá mamince.

Maminko, za dveřmi mňouká naše kočka. Oievřijí. Co to vidím? Kolem kočky se batolí bve

tříbarevná koťata.

A co ještě  Alenka vidí za dveřmi?

Z kolika slov se skládá každá Álenčina věta?

Která věta má nejméně slov? Kolik?

Která nejvíce? Kolik?

Jsou zde uvedeny následující definice ;

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . ; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy l.část. Fortuna 1999, str. 
35

Konopková, L„ Tenčlová, V., Volfová, V . : Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .část. Fortuna 1999, str. 
35

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . : Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .část. Fortuna 1999, str. 
38

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . ; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .část. Fortuna 1999, str.
34
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Toto cvičení je jakási skládačka. Cvičení obsahuje nabídku slov různých slovních 

druhů. Žák má z daných slov vytvářet, skládat věty. Cvičení je vhodné pro práci ústní, ale i 

písemnou.

I sluníčko s námi přemýšlí. Vysílá nám paprsky se slovy.

Slož ze slov věty. Napiš dvě věty.

Atleti trénovali na hřišti

Auto vjelo do houby

Veverka přinesla po stromě

Sestra šplhala čerstvé garáže

Následující cvičení je  provázeno čarodějnicí, která se objevovala v předchozích 

cvičeních. Ve cvičení jsou napsané věty, kde slova nejsou oddělena mezerami. Úkolem žaka 

je rozpoznat, kde mají být mezery. Další variace cvičení je obdobná jako v učebnici Alter. 

Žáci mají věty opsat na proužky papíru a rozstříhat je  na slova. Z rozstříhaných slov mají 

utvořit opět stejné věty. Tuto variaci je vhodné zařadit při zbývajícím času ve výukové 

jednotce jako doplněk. Je vhodné práci pojmout jako hru po skupinách.

96
Co způsobila malá čarodějka se slovy ve větách?

HONZÍKSEVRACÍZEŠKOL YDOMŮ.

m i r e k č t e k n í ž k u .

k a t k a s ir á d a z p ív á .

Poznáš, kde mají být mezery mezi slovy?

Opiš věty na proužky papíru a rozstříhej j e  na slova.

Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . ; Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .část. Fortuna 1999, str.35

 ̂Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V . : Český jazyk pro 2. ročník Základní školy 1 .část. Fortuna 1999, str.
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Dalším cvičením je báseň od Václava Fischera -  Mlha. Žáci mají spočítat, kolik slov 

je v celé básni, kolik v jednom verši. Seznamují se tedy i s literárním pojmoslovím a aplikují 

poznatek o verši do mluvnické problematiky.

Cvičení „Co se děje na podzim"  obsahuje slova, která jsou červená, zelená a modrá. 

Slova jsou vepsána do třech řádků, kdy v jednom řádku se vyskytují slova všech třech barev. 

Úkolem je připojit k sobě slova stejné barvy a vypozorovat, zda vzniknou věty.

V učebnici jsou zařazena cvičení zpestřující učební látku. Jsou to další cvičení na 

uspořádání slov ve větách, kde jsou slova proházená a také cvičení, kde obrázky nahrazují 

slova. Tyto typy cvičení jsou oblíbeny a žáci s nimi rádi pracují.

z  rozstříhaných slov utvoř opět stejné věty.

2. 6. 3 Učebnice z řady Prodos pro 2. ročník ZŠ

Kapitola, která se zaměřuje na učební látku o pořádku slov ve větě, je  autory 

učebnice nazvaná Věty -  slova. V porovnání s obsahem předchozích učebnic se zvolená 

cvičení od sebe příliš neliší. Ovšem zřetelný rozdíl pojetí se zde vyskytl. Tato kapitola též 

pojednává o tvoření vět ze slov. Autoři tyto dvě látky protkali do sebe.

Látka je charakterizována těmito tezemi:

Věty se skládají ze slov.

Slova mají svůj význam.

Slova můžeme vyslovovat samostatně.

Každé slovo píšeme zvlášť.

Slova jsou  ve větě uspořádaná.

Úvodní cvičení obsahuje čtyři věty, ve kterých jsou zpřeházená slova. Úkolem je věty 

opravit. Zpočátku je  vhodné cvičení vypracovat ústné pak písemně.

98 Bohoušek psal domácí úkol. Sestavil podivné věty. Napiš je  správně.

”  Mikulenková ,H. a kol. : Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 26

Mikulenková ,H. a k o l .: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1997, str. 26
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Alika doma psa mám.

Srst hebkou černou má.

U vrátek boudu má na dvoře.

Naši nejraději Mícu prohání.

Následující cvičení je  obsahově velmi podobné cvičením v předchozích učebnicích. 

Žák má oddělit ve větách jednotlivá slova od sebe mezerou. Posléze spočítat slova ve větách.

Rozděl věty správně na slova, zapiš počet slov ve větách.

Dnesjsemmělsmolnýden.

Ránojsemzaspal.

Spěchaljsemazapomněljsemdomaúkol.

Naobědjsmemělišpenátatenjámámrád.

Odpolednejsemsiroztrhlkalhoty. Teďužpůjduradějispát.

Téma, které se zabývá pořádkem slov ve větě, je  obsahově pro žáky druhého ročníku 

ZŠ méně náročné. Snad právě proto autoři učebnice Alter a Prodos tomuto učivu nevěnovali 

větší pozornost. Kapitola je  pojata v obou učebnicích stručně, kde každé cvičení poukazuje na 

jistý problém, ale jakoby chybí cvičení na docvičení onoho problému. V praxi se tedy učitel 

podřídí hledisku, zda si žáci učivo pořádně osvojili. Pakliže k úplnému osvojení ve skupině 

nedošlo, musí učitel žákovi nabídnout další cvičení na procvičení. Zde se nabízí třetí učebnice 

z řady Fortuna. Tedy nejvíce uceleným dojmem a obsahově vyváženě na mne působí právě 

učebnice z nakladatelství Fortuna. Kapitola je i velmi hezky výtvarně doplněna. Daná 

ilustrace je doplňkem pro funkčnost cvičení.

99 Mikulenková ,H. a k o l.: Český jazyk pro 2. ročník 1. díl. Prodos 1999, str. 26
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3. SYNTAX VE TRETI TRIDE ZS 

Požadavky na syntaktické učivo podle osnov ZS

Požadavky osnov vzhledem k syntaktickému učivu jsou méně obsáhlé oproti souhrnu 

požadavků ve druhém ročníků ZŠ. Syntaktické učivo je zařazeno v rámci osnov spíše 

okrajově. Tato situace vyplývá ze skutečnosti směřování požadavků obsahu osnov na jiné 

mluvnické a gramatické jevy, zastoupené především vyjmenovanými slovy a slovními druhy. 

Osnovy pro třetí ročník obsahují tři stěžejní úkoly v souvislosti s českou syntaxí.

První výukový rámec se dle osnov má týkat věty a souvětí v kontextu s určováním vět 

v souvětí. Tento celek se velmi úzce prolíná a snoubí s dalším nárokem osnov, kterým je 

poznání věty jednoduché, její stavby a s tím související spojování vět, doplňování souvětí. 

Snad právě proto autoři vybraných vzorových učebnic tyto látky spojily a slily.

Látka zaměřena na učivo o skladebních dvojicích uzavírá požadavky učiva české syntaxe, 

což si odporuje. Tento celek by bylo naopak vhodné zařadit na úvod syntaktického učiva pro 

třetí ročníky, protože na základě osvojení poznatku o skladebních dvojicích by se snadněji 

pracovalo s předchozími tématy (věta a souvětí, poznání věty jednoduché, spojováríí vět, 

doplňování souvětí).

3. 1 Věta a souvětí

Každá uíebnice je  vybudována na stejném principu jalco pfedehozi díl, zacitovala 

systém cvičení, jejichž cíl je  rozlišen podle barvy.

3 .1 . 1 Učebnice z řady Alter pro třetí ročník ZŠ

Učebnice Alter uvádi několik definic a pouček vztahujících se k učivu o větě a 

souvětí. První definice sumarizuje fakta o větě a souvětí z předchozího ročníku. Žák má obsah 

definice znát, jedná se o osvěžení poznatků.

100 Zopakujte s i :

Větný celek tvořený jednou větou se jmenuje věta jednoduchá. 

Větný celek složený ze dvou nebo více vět se jmenuje souvětí.

100 Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str. 128
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Věty v souvětí můžeme spojovat spojkami.

Před spojkami a, i, nebo, ani se čárka většinou nepíše. Před jiným i spojkami se čárka píše  

vždycky (např. před  spojkami ale, aby, že, když, protože...) Čárka se píše také vždycky, když 

jsou  věty spojeny v souvětí beze spojek.

Další definice poukazuje na nové, rozšiřující poznatky.

Pamatujte si:

Souvětí je  větný celek složený ze dvou nebo více vět.

Věty v souvětí jsou  spojeny spojovacími výrazy.

Spojovacím výrazem bývá:

ajspojka (např. a, i, nebo, ani, ale, aby, když, že, protože), 

bjzájmeno (např. jaký, který, čí), 

cjpříslovce (např. kdy, kde, odkud).

Spojovací výraz bývá obvykle mezi větami, někdy však sto jí i na začátku souvětí. (Když bude 

pršet, zůstaneme doma. Když VI, V2.)

V některých souvětích spojovací výraz není. Věty jsou  pak odděleny čárkou. (Připravte loutky, 

zahrajeme si pohádku. VI, V2.)

Nejpočetnéjší skupina cvičení v této kapitole se zaměřuje na problematiku větných vzorců. 

Následující tři cvičení slouží jako úvodní cvičení k dané látce.

Úkolem cvičení je napsat vzorce souvětí a vyhledat slova, která spojují věty do souvětí, pak 

spojovací výrazy zařadit do skupiny slovních druhů zájmen či příslovcí. Se cvičením je  

vhodné zpočátku pracovat ústně, využít několik vět ke společné práci, se zbytkem cvičení 

mohou pracovat žáci samostatně.

Pozorujte, co spojuje věty v těchto souvětích:

Maminka se ptala, kdy se vrátím.

Oskar nám vysvětlil, kterým tlačítkem se přístroj vypíná.

Pan školník měl říci, který kluk házel kamenem.

Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str. 129
Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str.128
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Další cvičení, kde se pracuje se vzorci souvětí, vychází z opačného principu. Jsou dány 

vzorce, žák má vytvořit souvětí k danému vzorci.

Cvičení může činit obtíže žákům s chudou slovní zásobou. Cvičení je tedy vhodné 

rozpracovat ve skupinách či dvojicích. Po počátečním nácviku mohou žáci pracovat 

samostatně. Rozhodně není vhodné, aby žák pracoval s celým cvičením najednou.

------------------------------- ' __________________. Když VI, V2.

K d e ____________________ , ___________________. Kde VI, V2.

O dkud__________________ , ____________ ________. Odkud VI, V2.

K terá ___________________ ____________________ . Která VI, V2.

P ro tože_________________ , ___________________ . Protože VI, V2.

Následující cvičení obsahuje souvětí. Žáci mají souvětí změnit tak, aby odpovídala 

předepsanému vzorci. Žákům výrazně napomáhají tučně vytištěná slova, která mají odstranit, 

aby byl úkol splněn.

Následující souvětí změňte tak, aby odpovídala vzorci: VI, V2.

Když vítr utichl, na kraj se snesla noc.

Vláďa nedal na dobré rady a všechno dělal po  svém.

Host kupodivu moc nemluvil, poněvadž byl po  cestě uondaný.

Za sérií úvodních cvičení je  zařazeno cvičení, které je určeno k samostatné práci. Způsoby' 

samostatné práce mohou být různé. Nabízí se hned několik variant práce. První variantou je 

zpracování cvičení písemně do sešitu, druhá varianta je  práce s folií. Další varianta se přímo 

vybízí. Jedná se o spojení obou způsobů samostatné práce. Žáci mohou cvičení nejdříve 

doplnit na fólii, pak odůvodnit řešení a teprve potom cvičení napíší do sešitu. Aby se 

samostatná práce stala smysluplnou, musí se vždy po vypracování opravit. Velmi výhodná je

Kapitán podle řeči poznal, odkud cizinec pochází atd.

Dvorský, L„ Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str.129

Dvorský, L., Lovis, K.; Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str.129
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společná kontrola - oprava. Ve cvičení jsou dány vzorce souvětí, úkolem žáka je utvořit 

souvětí dle daného vzorce. Ve cvičení jsou uvedeny nápovědy.

Utvořte souvětí podle těchto vzorců:

VI a V2. (Např.: U dveří stál Aleš a zářily mu očí.)

VI, že V2. (např.: Král pochopil, že Maruška měla pravdu.) atd.

Další cvičení rozšiřuje dosavadní poznatek o souvětí. Cílem je žáky prakticky seznámit 

s faktem, že souvětí může obsahovat více než dvě věty.

106 V souvětích utvořených z více vět bývá i více spojovacích výrazů, např.:

Rodiče Radkovi slíbili, že mu koupí štěně, když bude pořádnější.

VI je  psaná červeně, V2 modře a V3 je oranžová. Spojovací výrazy jsou černé a zvýrazněné 

tučně.

Cvičení pokračuje takto:

Aby poznal, kdo z  mužstva hraje nejlíp, musí pozorně sledovat hru.

Vzorec souvětí:___________________

Řekni nám, ja k  poznáš, je s tli bude druhý den hezky.

Vzorec souvětí:___________________

Poslední tři uvedená cvičení uzavírají a shrnují kapitolu o větě a souvětí. První cvičení j e '  

vhodné k ústnímu vypracování nebo na doplňování pomocí fólie.

Podtrhněte ve cvičení všechna slovesa, u kterých můžete určit osobu. Počet těchto sloves 

porovnejte s  počtem vět, ze kterých se větný celek skládá.

Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str. 129 

Dvorský, L., Lovis, K.; Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str. 130 

Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str.131
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Martin se divá, je stli jsm e si všimli jeho výkonu.

Vzorec souvětí:

Pokrývač a krotitel se přeli, č í povolání je  nebezpečnější. 

Vzorec souvětí:

Sultán si zavolal malíře a poručil mu, aby ho vymaloval.

Vzorec souvětí:

Pilot postřehl, že jeden motor vynechává. 

Vzorec souvětí:

Když mi tu knížku vrátíš, rád ti příště půjčím jinou. Atd.

V dalším cvičení je  úkolem doplnit vhodný spojovací výraz. Je tedy nezbytné, aby se 

žáci s jednotlivými větami pořádně seznámili. Je nutné ovládat čtení s porozuměním. Pak 

intuitivně, ale vhodně doplňují spojovací výrazy, které znají.

108 Doplňte vhodný spojovací výraz.

Čekali jsme, ____otevřou obchodní dům. Jdi se podívat, _____ to zvoní u vrátek. Řekni mi,

____knihu teď čteš. Nemohla by to zvládnout,_____ j i  ostatní nepomáhali. Těšíme s e ,____

budou brzy prázdniny. Tatínek byl spokojen, ____ jsem  dal všechno nářadí na místo. Petr

nechtěl,____ tu krabici otvíral. Přinesl spoustu zbytečností,____ na to hlavní zapomněl.

Úplným závěrem je cvičení obsahující dvě jednoduché věty. Žák má za 

pomocí uvedené nabídky spojek vytvořit co nejvíce různých souvětí. Cílem je  tedy rozšíření 

dosavadního přehledu spojek a připomenutí jejich funkce. Se cvičením lze pracovat ústně ve ' 

skupinách, dvojicích, jednotlivě.

Ze dvou vět utvořte co nejvíce různých souvětí.

Vyberte si z  následujících spojek: poněvadž, jelikož, protože, neboť, a proto, a tak tudíž. 

Spojky můžete umístit i na začátek souvětí.

Dvorský, L„ Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str.131

Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str.131
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Celá kapitola o větě a souvětí je  zaměřena na souvětí, spojovací výrazy, větné vzorce 

a rozšíření poznatků o souvětí. Je zde výrazná absence cvičení a definic zaměřených na větu 

jako jednotku jazykového projevu.

3. 1. 2 Učebnice Prodos pro třetí ročník ZŠ

Učebnice má opět charakter pracovního sešitu. Autoři nabízí žákům možnost vpisování 

odpovědí do jednotlivých cvičení. V případě, že žák učebnici nevlastní, m á ji vypůjčenou, je 

vhodné využít práce s fólií.

Učebnice Prodos nerozděluje požadavky osnov do samostatných celků. Jednotlivá témata se 

prolínají v jednom celku -  jedné kapitole. Tvůrci učebnice zcela opomněli uvést učivo o 

skladebních dvojicích, což je jeden z požadavků osnov pro třetí ročníky ZŠ.

Autoři toto učivo pojali jako opakování předchozího ročníku. Rozšíření učiva chybí.

Učebnice uvádí vždy definici a k ní připojuje ukázkové cvičení.

Definice věty zní:

' Pamatuj si!

Naše projevy se skládají z  vět.

Věta je  uspořádaný celek složený ze slov.

Na uvedeném cvičení si mají žáci dokázat, že každé slovo, v tomto případě sloveso, má ve 

větě své postavení a funkci. Při vynechání některého slova věta přestává mít smysl nebo se 

smysl mění. Cvičení je  vhodné k ústnímu zpracování.

Vyznač všechna slovesa. Potom přečti text tak, že všechna slovesa vynecháš.

Vjednom městě stál tovární komín. Dlouhá léta od  rána do večera den co den kouřil. 

Vypouštěl černá oblaka dýmu, která se valila nad městem, vnikala do ulic a okny do všech 

domů. Komín trápil lidi a nejvíce zlobil děti, které po  něm kašlaly, tváře jim  bledly a byly 

z  kouře celé nanicovaté. Oblaka černého kouře ležela nad městem jako smuteční závoje a celé 

město bylo smutné.

Láďa byl neopatrný. Spadl z  kola.

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997 str 60

"  Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997 str 60
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Následuje definice věty jednoduché a souvětí.

' Pamatuj si!

Rozlišujeme věty jednoduché a souvětí. Ve větě jednoduché j e  zpravidla jeden  slovesný tvar.

V souvětí jsou  obvykle dva nebo více.

Věta jednoduchá: Souvětí:

Alena zalévá květiny. Alena zalévá květiny a utírá prach.

Jirka bude p sá t úkol. Jirka bude p sá t úkol, ale nechce se mu.

Vydra se  živ í rybami. Vydra se  ž iv í rybami, které loví v řece.

Ve cvičení pak mají žáci rozhodnout, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí, na 

základě počtu sloves ve větných celcích. Někteří žáci by se mohli pozastavit nad slovesy 

v poslední větě. Obtížně rozpoznají složený přísudek, o kterém se dosud neučili, tento jev 

neznají. Poslední věta není proto vhodně zařazena. Pro pochopení posledního příkladu je  

nezbytně nutné řešit společně, metodou frontálního výkladu, kdy si žáci v této oblasti mohou 

rozšířit znalost dopředu.

Rozhodni, zda jd e  o větu jednoduchou, nebo souvětí.

J S  Když si starý Mulisák všechno ve své chatě pohodlně zařídil, dal se s  chuti do strašeni 

J  S  Strašil za každého počasí

J  S  Marně mu hastrman Brčál domlouval, aby se trochu šetřil.

J S  Nedal si říci a  strašil a i v největší nepohodě.

J  S Jedné deštivé noci důkladně promokl, nastudil se a musil ulehnout.

Další cviieni otevírá problematiku postavení slov ve větě, slovosled věty a pořadí vět. 

Ve cviíení jsou uvedeny věty, ve kterých jsou zpřeházená slova. Úkolem žáka je  zorientovat 

se ve zmateném lextu a uspořádat slova ve větě, pak věty v celém textu. Tento úkol je  

poměrně časově náročný. Je vhodné pracovat ve dvojicích či skupinkách, aby se zkrátil čas 

práce. Skupinky jsou v tomto případě také vhodné pro zařazeni slabších žáků mezi šikovnější, 

kde funguje spolupráce.

Mikulenková H. a kol.; Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997. str.61

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997. str.61
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114
Uspořádej slova do vět. Potom seřaď věty pom ocí čísel tak, aby měl text smysl.

S TO SPOLEČNÉ MÁ RODINY SVÉ PŘÍSLUŠNÍKY.

JE KŘESTNÍ JEHO JMÉNO PR VNÍ 

ČLOVĚK MÁ KAŽDÝ JMÉNA DVÉ.

S OBÉ PÍSMENEM VELKÝM NA JMÉNA PÍŠEME ZAČÁTKU.

JMÉNO JE PŘÍJMENÍ DR UHÉ.

Následuje definice:

Pamatuj si!

V mluveném projevu děláme mezi větami v souvětí přestávku. Jednotlivé věty v souvětí mají 

stoupavou melodii, poslední věta má melodii klesavou.

Definici pak demonstruje dlouhé vypravování o stromech a jejich biologické fijnkci. Cvičení 

mají žáci pěkné, pozorně přečíst a také sledovat melodii hlasu. Pak mají podtrhnout všechna 

slovesa a určit věty jednoduché a souvětí. Cvičení je  nutné pro jeho obsáhlost rozdělit na 

několik částí.

Každý strom je  živoucí organismus a během roku prodělává mnoho viditelných proměn  

Lidé, kteří chodí kolem něj, si jich  jen  málokdy všimnou. Na ja ře  se na větvích začnou nalévat 

pupeny, pak z  nich vypučí malinké lístečky, postupně se zvětšují a tmavnou...

Dále následuje definice:

Pamatuj si!

Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. Spojovací výrazy jsou  spojky (a, i, ani, 

nebo. ale, však, aby, že, když, než...), nebo jiná  slova (jaký, který, kde, kam, co, kdy...).

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997. str.61 

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997. str.61 

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997. str.62 

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997. str.62
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K této definici se váže následující cvičení. Jedná se o spojování vět jednoduchých vhodnými 

spojovacími výrazy v souvětí, kdy cvičení nemá žádnou nabídku spojovacích výrazů. Žák si 

musí spojovací výrazy vymyslet a dosadit úplně samostatně.

118 Spoj dané věty jednoduché vhodnými spojovacími výrazy v souvětí.

Lucka se celý rok pilně učila. Měla samé jedničky.

Vojta j e  sám doma. Vůbec se nebojí.

Honzík si koupil nový sešit. Starý už popsal.

Jana jd e  do obchodu. Koupi mléko a rohlíky.

Následující část kapitoly je věnována větným vzorcům.

I zde se objevuje definice:

' Pamatuj si!

Stavbu věty můžeme vyjádřit vzorcem.

Jirka nakupuje a Mirek zametá.

prvn í věta VI druhá věta V2 vzorec souvětí: VI a V2.

Spojovací výraz

Dostal jsem  pětku, protože jsem  se neučil.

VI, protože V2.

Když se oteplilo, rostliny se rychle zazelenaly a květiny rozkvetly.

Když VI, V2 a V3.

Cvičení, které se bezprostředně váže na uvedenou definici větných vzorců, je  založeno 

na principu doplnění souvětí, kdy je  zadána polovina souvětí nebo je uvedena pouze spojka 

uprostřed či na začátku věty. Poté má žák zapsat vzorec vzniklého větného celku. Se cvičením

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997 str 63

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997 str 64
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mohou pracovat žáci jednothvě, ale i ve dvojicích nebo skupinkách. Nejprve je vhodnější a 

efektivnější volit ústní formu práce.

Doplň souvětí. Zapiš vzorce vět, které js i  napsal.

Déšť zesílil a _________________________________________

Lenka plakala, p ro to že_________________________________ __________________

, ale

, kde

Když

Protože

V dalším uvedeném cvičení se má žák pokusit o zapsání vzorců daných vět. Věty jsou 

poměrně jednoduché, s jednoznačným řešením, pakliže si žák uvědomí, že i jiné slovní druhy 

mohou splňovat funkci spojek a nezapomene tato slova uvést ve vzorci. Cvičení je vhodné 

pro ústní i písemné splnění.

Piš vzorce daných souvětí.

Babička se ptala, kdy k nim zase přijedeme.

Mechanik nám vysvětlil, ja k  máme přístroj ovládat.

Maminka nemohla uhodnout, jakou známku jsem  dostal.

Nemohl jsem  si vzpomenout, odkud toho kluka znám.paní učitelka zjišťovala, kteří žáci hrají 

na hudební nástroj.

V pondělí se dozvíme, kam pojedeme na školní výlet.

Opačný úkol autoři zařadili do dalšího cvičení. Žáci mají dány vzorce a mají ke 

vzorcům vymyslet správná souvětí. Metody práce s tímto cvičením se dají různě kombinovat. 

Cvičení mohou žáci plnit jednotlivě, ale i po skupinách. Můžeme je  motivovat soutěží, v níž 

žáci vymýšlí souvětí po časový limit či tvoří souvětí na zvolené téma atd.

’2" Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního Školství 2. díl. Prodos 1997, str 64 

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. dil. Prodos 1997. str.64
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Utvoř souvětí podle vzorců.

Když V], V2.

Kam VI, V2.

Který VI, V2.

Poněvadž VI, V2.

Kde VI, v2.

Protože VI, V2.

Účelem následující definice je žákům připomenout vlastnosti spojek a, i, ani, nebo 
funkci čárky v souvětí.

V psaném projevu oddělujeme věty v souvětí čárkou. Jsou- li spojeny spojkami a, i, ani, 

nebo, čárku zpravidla nepíšeme.

Epický příběh je bez znamének, která od sebe oddělují jednotlivé věty v souvětí a 

větné celky. Žák by měl porozumět obsahu textu a během opakovaného čtení postupně 

doplňovat znaménka. Tento článek je  vhodnější k ústnímu vypracování.

Doplň do vět znaménka.

V Nepřejově bydlel sirotek Honza který pásal sedlákům prasata  

Na stravu byl u všech a u nikoho každý den přespával v jiném  stavení 

Když ho vyhnali z  chléva zavrtal se do slámy ve stodole

Když ho vyhnali ze stodoly vyspal se třeba v kurníku nebo ve staré bryčce p o d  kůlnou 

Ruku si dal p o d  hlavu jako polštář a přikryl se dobrým svědomím

Na uvedené cvičení přímo navazuje definice znějící:

Při psaní používáme interpunkční (rozdělovači) znaménka. Nej častější jsou: tečka (.), 

čárka C), středník (;), otazník (?), vykřičník (!), dvojtečka (:).

122 Mikulenková H. a kol.; Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997. str.65

Mikulenková H. a kol.; Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997 str 65

Mikulenková H. a kol.; Český jazyk pro 3. ročník základního školství 2. díl. Prodos 1997 str 65
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Několik následujících cvičení je po obsahové stránce stejných jako cvičení z poznámek 120 -  

124. Celá kapitola je uzavřena cvičením, které je zaměřeno na interpunkční znaménka a 

jejich využití. Žák má rozpoznat jednotlivé věty a oddělit je  interpunkčními znaménky. Musí 

nejdříve obsahu textu zcela porozumět. Cvičení je určeno především k ústnímu procvičení. Se 

cvičením se dá pracovat frontálně, ale lepší forma práce, která se přímo nabízí, je  práce ve 

skupinkách či dvojicích. V případě tohoto cvičení lze použít přitažlivá motivace -  hra na 

učitele, kteří opravují text.

Rozděl slova do vět a doplň interpunkci.

Vjedné vsi byla jedna chudá vdova a měla jednu dceru zůstávaly v staré chalupě s roztrhanou 

útěchou a měly na půdě několik slepic stará chodila v zimě do lesa na dříví v létě na jahody a 

na podzim na pole sbírat klásky mladá nosila do města vejce na prodej co jim  slepice snesly 

tak se spolu živily

3 .1 . 3 Učebnice Fortuna pro 3. ročník ZŠ -  věta a souvětí + věta jednoduchá

Učebnice Fortuna se ve třetím ročníku zaměřila v rámci osnov především na kapitolu

o větě a souvětí, objevuje se v ní termín věta jednoduchá. Učivu o větě jednoduché a její 

stavbě není věnována samostatná kapitola. Zcela chybí učivo o skladebních dvojicích. 

Kapitola zaměřená na větu a souvětí je  nazvána -  O větách

Hned v úvodu jsou uvedeny tři definice. První definice upozorňuje žáka, aby si uvědomil, že 

lidské projevy se skládají z vět. To není pro žáka novinkou, nýbrž opakováním a 

připomenutím fakta z předchozího ročníku.

Druhá definice je klíčová, zní takto:

Rozeznáváme věty jednoduché a souvětí. Ve větě jednoduché je  zpravidla jedno sloveso: 

Stulík žlutý roste ve vodě. V souvětí jsou  dvě a více sloves: zdravý člověk dobře pracuje, má 

dobrou náladu, protože ho nic netrápL

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství, 2. díl, Prodos 1997. str.66 

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základního školství, 2. díl, Prodos 1997. str.66

Konopková, L., Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník Základní školy ll.část. Fortuna 2001, str. 76
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Třetí definice se zaměřuje na podobu mluveného projevu.

V mluveném projevu je mezi větami v souvětí přestávka, zpravidla před  spojkou. Jednotlivé 

věty mají stoupavou melodii, poslední věta klesavou.

Uvedené definice se prolínají se cvičeními, která se na definice bezprostředně váží. 

Poměrně alternativně zaměřené je  následující cvičení. Na jednom textu se autoři snaží 

procvičit co nejvíce jevů. Cvičení lze rozfázovat do několika vyučovacích jednotek, nebo na 

něm postavit jádro jedné celé vyučovací jednotky.

a) Přečti věty. Co je  to mošna?

Maruška babičce poctivě sloužila.

Babička dala Marušce plnou mošnu soli.

Zůstaň dobra a poctivá, děvče moje.

Nesu panu králi dar. Jen mě pusťte dovnitř.

b)Najdeš ve větách slovesa? Jaké druhy vět poznáváš?

c) Pokus se  z  vět textu vytvořit věty jiného druhu.

d)Dokonči pohádku.

e)Říkej jednoduché věty podle návodu:

Kdo?______ d a la _________ Kom u?________Co?

Podobně využij i  slovesa zpívat, vyprávět v různých časech a osobách.

DalSÍ cviíení procviíuje lined nél<olik jevů najednou. Žák si prakticky dokáže, zda 

pocliopil uvedené definice a umí je  převést do praxe. Se cvičením se dá pracovat frontální 

metodou, ale i ve skupinkách. Některé úkoly se dají zpracovat i písemně např. úkol d)

' Přeíli si začálek pohádky o Zlalovlásce. Při čteni dbej na správnou melodii vět.

'«  Konopková, L., Tenčlová, V.; Český jazyk pro 3. ročník Základní Školy II.Msi, Fortuna 2001, srn 77

'»  Konopková, L , Tenílová. V.: český  jazyk pro 3. ™ínlk Základní školy ll.eást. Formna 2001, str. 76
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Jeden král byl tak rozumný, že vše živočichům rozuměl. Poslouchej, ja k  se tomu naučil. 

Jednou k němu přišla stará babička a přinesla mu v košíku hada. Poradila králi, aby mu hada 

kuchař upravil. Bude rozumět všemu živému, když hada sní. Král babičce dobře zaplatil.

b) Vybírej z  textu slovesa. Které věty jsou  jednoduché, které souvětí Proč? 

cjNajdi spojky a tvoř s nimi jiná  souvětí

Na pohádku o Jiříkovi se váže hned další cvičení, které je založeno na procvičení 

vyjadřovacích schopností. Žák má pohádku dokončit. Úkol je  zkomplikovaný a ztížený tím, 

že by se měl žák pokusit vyjadřovat v souvětích. Jedno souvětí, které použije, má napsat a má 

v něm podtrhat všechna slovesa. Cvičení je  tedy zaměřeno na procvičení mluveného projevu 

se zaměřením na problematiku souvětí.

Učebnice pomocí dalších definicí dokresluje učivo o souvětí.

Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. Spojovací výrazy jsou:

a) spojky - a, ani, nebo, ale, aby, že, když, protože, než, jak, neboť, a další;

b) jiná slova -  který, jaký, kdo, co, kde, kam a další

Stavbu souvětí můžeme vyjádřit vzorcem.

Vítr sílil a mraky se černaly

první věta VI druhá věta V2

vzorec souvětí VI a V2.

Petr se smál, ale Lucka plakala.

VI, ale V2.

Když začalo jaro, přilétali p tá c i

Když VI, V2.

'̂ 0 Konopková, L., Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník Základní školy ll.část. Fortuna 2001, str. 77 

Konopková, L., Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník Základní školy ll.část. Fortuna 2001, str. 78
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v psaném projevu se věty v souvětí oddělují čárkou. Jsou-li věty spojeny spojkami a, i, ani, 

nebo, čárka se obyčejně nepíše.

Následuje procvičení souvětí a jejich vzorců. Hned v prvním cvičení žáci doplňují do 

vět vhodné spojovací výrazy. Žák i učitel si ověří, jakou slovní zásobou spojovacích výrazů 

žák disponuje. Po vhodném doplnění určují žáci větný vzorec ke každému souvětí. Co se týče 

metodického postupu, je možné ve cvičení kombinovat ústní a písemnou metodu. Žáci ústně 

dosazují spojovací výrazy např. Babička pletla svetr a já  jsem  j i  pozorovala. Vyvolaný žák 

uvede třeba takové řešení. Aby se ostatní žáci nestali pasivními, mohou řešení vyvolaného 

žáka zaznamenávat v podobě větného vzorce do cvičného sešitu. Kontrola zaznamenaného 

vzorce probíhá ihned po napsání.

Které spojovací výrazy doplníš? Napiš jejich vzorce.

Babička pletla sve tr______ j á  jsem  j i  pozorovala.

Hurvínek se chlubil,______ umí lyžovat.

_______ loď obeplula svět, vracela se domů. atd.

Dále učebnice uvádí cvičení, ve kterých žák tvoří souvětí o dvou i třech větách na 

základě předem zadaného vzorce. Vzorců je uvedeno v učebnici čtrnáct ve dvou cvičeních. Je 

možné se k těmto cvičením vracet v průběhu probíraného učiva. S tímto typem cvičení se dá 

metodicky tvořivě pracovat. Žáci mohou např. vymýšlet souvětí s předem daným námětem. 

Učitel zadá okruh rodina, výlet, kamarádi, škola atd. Žáci mohou mezi sebou soutěžit, kdo 

vymyslí souvětí nejvtipnější, nejrychleji, nejvíce souvětí k jednomu vzorci v časovém limitu 

atd. Práce může být individuální, skupinová, frontální.

I na dotváření souvatl je  zaměřeno jedno ze cvičeni. Žáci moliou opět soutěžit, kdo dotvoří 

souvětí nejzajímavěji.

a) Dotvoříš souvětí? Kde jsou  spojky? Odůvodni psan í čárky.

Konopková, L„ Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník Základní školy Il.část. Fortuna

Konopková, L„ Tenčlová, V.; Český jazyk pro 3. ročník Základní školy il.část. Fortuna

2001, str. 80

2001, str. 79

Konopková, L., Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník Základní školy Il.část. Fortuna 2001, str. 80
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Když jsem  se díval z  okna, 

Protože jsm e se opozdili, _ 

Než začnou prázdniny, ___

bjVymysli jiná  souvětí se stejnou stavbou. 

cjNapiš tři souvětí.

Zajímavé a náročné je cvičení, kde žáci domýšlí souvislý příběh. Ve cvičení jsou uvedeny 

vzorce a k daným vzorcům polovina souvětí. Žák má tedy dotvořit souvětí dle vzorce 

s podmínkou obsahové souvislostí ostatních vět a celého příběhu.

Vytvoříš souvislý příběh? Jak ho nazveš?

Než VI, V2.

Než jsem  šel večer sp á t,____________________________________.

VI, protože V2.

Ráno jsem  s i uvařil snídani.

Když VI, V2.

______________________________ . pospíchal jsem  před  dům.

Tam už čekali kamarádi. Sešli se na náměstí u kašny.

VI, aby V2.

Zdeněk všem ra d il,_________________ ^ __________

VI, že V2. 

Rozhodli jsm e se.

Celá kapitola Je završena cvičen,™!, v nén,ž žáci docvičuj, své poznatky o souvčtich a

Jejich vzorech. V prvn.m cvičen, žáci vhodně spojuj, věty v souvětí a identifikuj, vzorce Zde

velmi zálež, na Jazykovém Ctěn,, které je velmi individuální. Cvičeni je určeno sp,5e

k Ústnímu vypracovaní. Není zde jasně dané iak-í *’ varianta spojení vět je  nejlepší,

nej správnější.

'̂ 5 Konopková, L., Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník Základní školy ll.část. Fortuna 2001, str. 80

65



Spoj vhodně věty v souvětí. Řekni vzorce souvětí.

Kosmonaut prochází tvrdým výcvikem.

Překonal potíže při letu do vesmíru.

Během letu kontroluje přístroje.

Správně prováděly měření.

Je samozřejmé.

Kosmonaut musí také spá t 

Raketa sestupuje.

Používá se brzdící řazení.

Vyrostu.

Bude se častěji létat do vesmíru.

Ve druhém cvičení je  úkolem zapsat čárku v souvětí. Tzn. že by žák měl poznat, zda 

se opravdu jedná o souvětí na základě počtu přísudků. Dále by měl mít jasnou znalost spojek 

a ostatních spojovacích výrazů. Cvičení je vhodné pro ústní práci

Kam s čárkou a proč?

Kazan měl hlad. Vydával se na lov ale na zmrzlé pláni nebyla ani stopa. Šest dní hladověl. 

Vybíhal z  úkrytu aby ulovil alespoň králíka. Najednou poznal že za ním běží Šedka. Větřila 

kořist. Ucítila pach vysoké zvěře která se schovávala v husté smrčině. Kazan se zarazil slepá 

Šedka se k němu přitiskla.

Kapitola „O větách“ je uzavřena shrnutím:

Při psaní používáme rozdělovači znaménka neboli interpunkci. Nejčastější j s o u : . tečka, , 

čárka, ? otazník, ! vykřičník, : dvojtečka.

Na poučku navazuje poslední cvičení. Úkolem žáků je  tvořit věty jednoduché a 

souvětí podle barevných obrázků. Vždy dva obrázky patří k sobě, tvoří dvojici. Např. jahody 

a košík, štětce a tempery. Dalším cvičením je písemné zaznamenání vytvořených vět se

Konopková, L., Tenčlová, V.: Český jazyk pro 3. ročník Základní školy ll.část. Fortuna 2001, str. 81 

Konopková, L., Tenčlová, V.; Český jazyk pro 3. ročník Základní školy ll.část. Fortuna 2001, str. 81

'3* Konopková, L., Tenčlová, V.; Český jazyk pro 3. ročník Základní školy ll.část. Fortuna 2001, str. 82
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zaměřením na interpunkční znaménka. Cvičení lze využít ke skupinové práci, kdy každá 

skupiny mezi sebou soutěží o vytvoření nej zajímavější věty jednoduché a souvětí.

3. 2 Věta jednoduchá -  ieií stavba, skladební dvojice

Tyto požadavky osnov pro 3. ročníky ZŠ rozpracovává učebnice Alter. Oba celky 

spojila do jedné kapitoly. V učebnicích z řady Prodos a Fortuna se tato látka neobjevuje.

3. 2 .1  Učebnice z řady Alter pro 3. ročník ZŠ

Učebnice Alter, která rozpracovává téma o větě jednoduché a skladebních dvojicích, na úvod 

zařadila cvičení, na kterém je učební látka přímo aplikována. Cvičení má charakter výkladu.

Koníčky

Kamarádi se ve volném čase baví všelijak. Tomáš sbírá známky. Bohdan pěstuje pokojové 

květiny. Aleš je zd í na koni. Jakub navštěvuje kurzy malování Slávek nahrává na magnetofon 

hlasy živočichů. David čte knížky o hercích. Já se zajímám o život v cizích zemích. S koníčky 

nám lépe ubíhá čas. Koníčky lidi sbližuji

Úkol: Přečtěte větu. Ptejte se: Kdo (kdo? Co?) se baví všelijak?.........kamarádi. Co dělají

kamarádi?..........baví se.

Kamarádi se baví.

Ve větě jsm e si vyznačili základní skladební dvojici. Každá taková smysluplná základní 

skladební dvojice může být samostatnou větou. Říkáme j i  věta holá.

Jedním větným členem základní skladební dvojice se ptáme na druhý:

Kdo se baví? Kamarádi. Co dělají kamarádi? Baví se.

K tomuto úvodnímu cvičení se řadí ještě jeden samostatný úkol. Žáci mají z článku 

vypsat základní skladební dvojice. Mají se ptát podobně jako v předchozí ukázce.

Další cvičení je založené na obdobném principu. Žáci opět určují základní skladební 

dvojice. Na základě počtu základních skladebních dvojic ve větě rozhodují, zda se jedná o

139 Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str 132
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větu jednoduchou či souvětí. Se cvičením je vhodnější pracovat ústně se třídou, aby si žáci 

zcela zafixovali otázky, které určují podmět.

Vyznačte základní skladební dvojice a podle jejich  počtu určete, zda větný celek je  věta 

jednoduchá, neho souvětí

Na obzoru se objevil černý mrak. Jana se blaženě usmála. Na krajinu se snesla černá noc.

V zámeckém parku roste obrovský buk. Rozmazlená princezna své královské rodiče velice 

trápila. Slepice poplašeně kdákala. Selka utíkala ke kovářce. Celý strom kvete, jen  zlomená 

větev pomalu usychá. Malovaný hrníček se rozbil. Rozkvetlé růže pěkně voní.

Hlavním pilířem kapitoly je určování základní skladební dvojice. Jde především o to, 

aby žáci jasně určili základní skladební dvojici, která udává smysl větného celku a je tou 

nejmenší jednotkou ve větě. Dále by si žáci měli povšimnout, že větný celek může obsahovat 

navíc ostatní větné členy. Autoři je nazývají dalšími slovy. Nevhodné je  používání termínu 

holá věta.

Pokuste se doplnit holé věty dalšími vhodnými slovy. 

Např.: Turisté zabloudili.

Němečtí turisté zabloudili.

Němečtí turisté zabloudili v horách.

Pes štěká. _____ __________________________ __

Žáci čekali. ___________________________________

Děti běhají ______ ______________________________

Hosté za sed li._______________________________ _

Učebnice následovně uvádi tyto definice, které se využívají zároveň k procvičení 

teoretických poznatků.

142 Pamatujte si:

Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str.132

Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str.132
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Větný celek tvořený jednou větou se jm en u je_______

Větný celek složený ze dvou nebo více vět se jmenuje 

Věty v souvětí bývají spo jen y____________________

Další cvičení je  epiclcým příběhem, ve icterém jsou tučně vytištěné přísudky, které 

slouží k vyhledání podmětů. Žáci mohou pracovat samostatně, ale i ve dvojicích.

Uřvaná bajka

Jednou, když se zvířata nudila, navrhl pavián, aby se uspořádaly závody ve řvaní Paviánův 

nápad se rozkřikl. Seběhly se opice. Koná se snad opičí sjezd? Konečně závody propukly. 

Opice poskakovaly. Opice řvaly. Pravidla se nedodržovala. Zvítězí pavián? Vynikne 

vřešťan? V tom se ozval řev, že všechny opice údivem ztuhly. Objevila se třída 3. B s paní 

učitelkou. To řev žáka Stokláska všechno přehlušil. Stoklásek zvítězil.

K  vyznačeným slovesům ze cv. 1 utvořte otázky a odpověď na ně napište jedním  slovem. 

Napište základní skladební dvojice. Např.:

Kdo, co se nudil? zvířata zvířata se nudila

a)Ke k,erén,u slovnimu druhu p a tř i slova v prostředním sloupci? Jsou ,o

bJUrčele p á d  těchto vypsaných podstatných jmen^ Všechna jsou  v

pádě. “

OUrčete. ke kterým slovnim druhům p a tři slova ve vypsaných .ákladnich skladebních

dvojicích. Jsou t o ______ ^ -------------------------- ^ __ pádě.

Tyto tři otázky není nutné vypracovávat přesně tak iak ison ’ J J  u zadaný a graficky upraveny

v uSebnic. Sprše bych vohla cestu ústních otázek učitele a ústních odpovědí žáků

Teprve v posledním cvičení, které se týká určování základních dvojic, autoři navádí žáka

určovat základní skladební dvojice dle mého názoru správné a jednoduše. Nejdříve mají žáci

podtrhnout vlnovkou sloveso (přísudek) ve vétě  ̂ . a pak otázkou prvního pádu mají

Dvorský, L., Lovis, K.; Český jazyk pro třetí ročník, Alter 1997, str 133

Dvorský, L., Lovis, K.: Český jazyk pro třetí ročník. Alter 1997, str 134
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identifikovat podmět. Žáci si mají rovněž uvědomit, ke kterým slovním druhům se nejčastěji 

řadí členy základní skladební dvojice.

Problém určování základních skladebních dvojic ve větě by měl být od začátku 

v učebnici postaven na pevném a neměnném základu, aby nedocházelo k matení žáků. 

Pravdou je, že kapitola je postavena tak, aby žák dedukoval a přišel k závěru postupně a 

s pocitem, že objev uskutečnil sám, což je atraktivní a produktivní metoda, která žáka rozvíjí. 

Ale myslím si, že v tomto případě není vhodné využít tuto metodu. Mohla by nastat situace, 

že si žák předčasně zafixuje nesprávný postup při určování základních skladebních dvojic, 

kdy nejdříve pomocí prvního pádu vyhledá podmět a na základě otázky „Co dělá podmět?“ 

odhalí přísudek (viz cvičení pozn. 139, 140), čímž nemusí být později schopen identifikovat 

přísudek ve větách s nevyjádřeným podmětem.
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4. METODICKÉ POZNÁMKY

4. 1 Učebnice z řady Alter

Podle mého názoru je učebnice z řady Alter v rozpracování jednotlivých témat 

vzhledem k osnovám nejdůslednější. Nejvěměji kopíruje požadavky osnov. Mluvnická 

cvičení vztahující se kjednotlivým požadavkům jsou pojata spíše klasicky, bez přílišné 

nápaditosti. Ve cvičení nejsou zakomponovány zajímavé, zábavné metodické prostředky, 

které by přitáhly žákovu pozornost a zaujetí. Nenavozují žádné experimenty, novátorství a 

minimální zábavnost pro dětského čtenáře. Proto velmi záleží na konkrétním učiteli, jak se 

s charakterem této učebnice vypořádá. V případě, že učitel pracuje právě s touto učebnicí, si 

musí uvědomit, co učebnice nabízí a podle toho práci s učebnicí pojmout. Nabízí tedy 

nejúplnější paletu cvičení držících se osnov. Učitel ji nemusí příliš kombinovat s ostatními 

pedagogickými materiály a sledovat, jaká látka je  v učebnici po obsahové stránce 

nedostatečně uvedena a rozebrána. Může se tedy plně věnovat své pedagogické práci ve 

směru metodického zpracování jednotlivých cvičení. V praxi je  vhodné cvičení metodicky 

obohatit, nedržet se striktně návrhu zpracování autorů. Ve většině případů zcela postačí 

pracovat metodou skupinové práce, která je dětem blízká a velice je oslovuje. Tento styl práce 

je vhodný kombinovat se zajímavou, přitažlivou motivací, pak se práce zefektivní.

Pro názorný příklad jsem zvolila cvičení, které se zaobírá pořádkem slov ve větě viz 

poznámka 90. V tomto cvičení jsou uvedeny věty, kde slova nejsou oddělena mezerami. 

Úkolem autorů je oddělit svislými čarami slova ve větách a za každou větu napsat, z kolika 

slov se věta skládá. Aby žák mohl slova od sebe v učebnici oddělit, musí pracovat s folií, což 

je  pro učitele nejpohodlnější způsob práce. Další variantou je fádní přepis řešení do sešitu či 

pouze ústní oddělování slov. Úkol se takto splní, ale stává se pro žáka poněkud nezajímavým, 

místy až nudným. Aby se cvičení stalo zajímavější a přitažlivější je  nutno zvolit zcela jinou 

metodu práce s tímto cvičením. Například na xeroxu zvětšit formát jednotlivých vět tak, aby 

jednotlivá slova šla od sebe zřetelně oddělit stříháním a po rozstříhání se se slovy dalo ještě 

pracovat, tzn. aby nebyla titěrná, malá.

Zadání a následující řešení by vypadalo přibližně takto: Žáci utvoří libovolné čtveřice. 

Každý ze čtveřice dostane proužek papíru obsahující tajný vzkaz. Zatím se na vzkaz nedívají 

a neukazují si papíry navzájem (učitel rozdá proužky přeložené tak, aby žák nic neviděl). Už 

tento moment vzbudí v žákovi napětí a zájem. Potom, co každý žák obdrží jeden vzkaz, 

nastává chvíle, kdy konečně mohou všichni najednou proužek otevřít a odhalit tajemství.
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Nastává okamžik, kdy se učitel pouze ptá, co papírky obsahují. V žádném případě není 

vhodné, aby učitel prozradil úkol, a dětem tedy vyložil, co od nich očekává. Děti musí na 

zadání úkolu přijít zcela samy. Ve chvíli, kdy se žáci dopídí zadání, tzn. musí nějakým 

způsobem jednotlivá slova od sebe oddělit tak, aby se věta stala čitelnou, jim učitel může 

prozradit, jakým způsobem tak učiní (rozstřihání slov nůžkami). Každý žák se ujme své věty a 

rozstřihá ji. Aby zde fungovala kontrola, žák předá rozstřihaná slova svému spoluhráči ve 

skupině a ten má za úkol složit ze slov větu a zapsat si ji do cvičného sešitu. Pakliže 

spoluhráčovi činí složení věty problém, je možné, že došlo buď k chybě střihače, který větu 

rozstřihal nesprávně, nebo spoluhráč není schopen ze správných slov složit smysluplnou 

funkční větu. V tomto případě se mohou do problému vložit ostatní členové týmu a 

společnými silami se snaží chybu najít a odstranit. Taková výměna musí proběhnout mezi 

všemi členy týmu.V jedné skupině jsou čtyři hráči, tzn. že každý žák by měl mít zaznamenané 

tři věty na papíře plus svou původní větu správně rozstřihanou. Závěrem hry se stává společné 

vyhodnocení, které spočívá v tom, že žáci přečtou věty, které skládali z rozstřihaných slov a 

zapisovali do cvičných sešitů. Jejich řešení by se mělo shodovat s řešením ostatních 

spolužáků v ostatních týmech. Pro úplnou kontrolu je  možné, aby učitel individuálně 

vyhodnotil každé zpracování ve cvičném sešitě.

Domnívám se, že za povšimnutí také stojí grafická úprava učebnice, která se stává 

dalším důležitým faktorem hodnocení kvality učebnic z řady Alter. Grafické zpracování 

učebnice z řady Alter je dle mého názoru na vysoké úrovni. Učebnice jsou pro žáka velmi 

přehledně zpracované, v čemž vidím velkou devizu. Úprava učebnice navozuje pevný, jasný 

řád a pořádek, což je velmi dobré pro žákovu orientaci a pocit jistoty. Jak jsem již uvedla na 

začátku této práce, cvičení jsou barevně odlišena podle toho, k jakému účelu dle autorů 

slouží.

Velmi zásadní jsou růžová cvičení, která fungují jako poučky k dané problematice. 

Někdy jsou opravdu jen výkladové, ovšem poměrně často slouží jako naváděcí studijní 

materiál, kde žák musí zapojit myšlení a danou poučku doplnit tak, aby se stala úplnou a 

smysluplnou, což rozvíjí myšlení žáka. Pravdou ale také je, že kvantita pouček a definic v 

učebnicích je až zbytečně hojná. Učebnice se na základě počtu uvedených pouček může jevit 

jako jakýsi „lexikon“, který datuje striktně informace a dává žákovi pouze malý prostor k 

vlastnímu zamyšlení a tvořivosti. Obsáhlost definic je také občas přemrštěná vzhledem 

k věkové skupině žáku. 1 echnika čtení žáku druhých i třetích tříd není na takové úrovni, aby 

po přečtení definice měli žáci vdaném učivu jasněji, a poučka tedy zafungovala jako jakýsi
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návod. Dost často se až zbytečně potýkají s přečtením definice a její obsahové stránce nestačí 

porozumět.

Proto doporučuji poučky využívat jako doplněk při zbylém čase ve výukové jednotce. 

Výhodnější metodou pro žáky druhého ročníku je  poučky sestavovat na základě získaných 

poznatků dané problematiky a pak se je  snažit přetlumočit vlastními slovy. Tuto metodu lze 

využívat i sžáky staršími. Z toho vyplývá, že optimální a vhodné je  žáky zbytečně 

nezahrnovat sáhodlouhými poučkami. V praxi je  mnohem vhodnější učivo řádně procvičovat 

a tím upevňovat. Po ukotvení dané látky můžeme sestavit poučku a zpětně si se žáky 

uvědomit její smysl a fiankci.

4. 2 Učebnice z řady Prodos

Učebnice z řady Prodos mají charakter pracovního sešitu. Je v nich udělen rozsáhlý 

prostor pro doplňování jednotlivých cvičení. Doplňování cvičení je  mezi žáky velmi oblíbeno. 

Žák má pocit, že do cvičení bezprostředně zasahuje, že po jeho práci zůstává čitelná stopa. 

Pakliže je tedy zvolena pro výuku právě tato učebnice, je  na místě této výhody využít a do 

knihy vpisovat. Nevýhodou se ale může stát, že učitel bude příliš bazírovat na doplnění všech 

cvičení, což se může stát pro žáka jednak stereotypem a pak ho také časté doplňování může 

přetěžovat (méně vhodné je  časté využívání tohoto cvičení pro žáky s pomalejším pracovním 

tempem, dyslektiky, dysgrafiky). Proto by se měl zvolit kompromis mezi častým vpisováním, 

ústní prací a samozřejmě nezapomenout zařazovat práci skupinovou, soutěže.

Co se týče úplnosti dílčích celků v souvislosti s osnovami, objevují se v učebnici pro 

druhý ročník ZŠ nejasnosti a mezery ve výkladu, viz např. poznámka 16 - definice věty, která 

je  neúplná, nevystihuje podstatu problematiky, a hned následující cvičení - viz poznámka 17, 

kde je  zařazen úkol v souvislosti s dosavadními znalostmi žáka nepřiměřený. Takové cvičení 

by měl učitel transponovat v jednodušší či využít raději jiného cvičení. K tomuto textu by se 

učitel mohl vrátit v momentě, kdy má žák pojem o stavbě věty jednoduché a souvětí. 

Učebnice tedy není zcela přehledná a mohou nastat okamžiky, kdy si začínající učitel není 

zcela jist, zda je cvičení v nějakém celku zařazeno správně, je  přiměřené a neodbíhá od 

tématu. Zde je tedy na místě se zařazeným cvičením pracovat vdané fázi v souvislosti 

s náročností cvičení, jeho předčasným zařazením. Záleží především na znalostech učitele a 

jeho pedagogické praxi, jak cvičení pochopí, pojme a zařadí do výuky. Některá cvičení je 

možné vypustit nebo využít v rámci jiné učební látky. V učebnici třetího ročníku ZŠ je  zcela
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vynechána učební látka o skladebních dvojicích. Ostatní požadavky osnov jsou slité v jedné 

kapitole, která nepřináší nové poznatky. Je spíše zaměřena na důkladné zopakování poznatků 

z druhého ročníku.

Některá cvičení v učebnici jdou vhodně metodicky upravit tak, aby se stala pro žáka 

přitažlivější. Většinou bývá snadné daná cvičení upravit a využít pro skupinovou práci. 

Skupinovou práci by měl pedagog vymýšlet tak, aby se cvičení příliš neodchýlilo od zadání, 

které plní úlohu instrukcí k procvičení látky, která je probírána. Samozřejmě že učitel může 

také cvičení pozměnit. Většinou učitel sám nejlépe ví, kde mají žáci mezery, co potřebují 

docvičit a kdy zařadit pro zpestření nebo pro odpočinek cvičení, které se netýká momentálně 

probíraného celku.

Metodický návrh na zpracování cvičení z kapitoly, která je zaměřena na spojení 

dvou nebo více věť'*'*

Cvičení obsahuje epický úryvek o Mulisákovi, který tak vydatně strašil, až se ze 

strašení nastydl a onemocněl. Tento text je  tvořen košatými souvětími až o čtyřech větách. 

Cvičení je autory zařazeno na úvod učiva o spojení dvou nebo více vět. Podle mého názoru je 

cvičení takového obsahu zařazeno příliš brzy, proto nedoporučuji cvičení využít k hodnocení 

míry znalostí žáků. V žádném případě cvičení nelze zařadit jako samostatnou individuální 

práci, ale vhodnější je  cvičení využít ke skupinové práci a nebazírovat na výsledcích a 

přesných řešeních, nechat žákům prostor a využít možností omylu k vysvětlení a uvedení 

správných řešení.

Konkrétní metodická práce se cvičením by spočívala vtom , že by žáci pracovali 

skupinově, minimálně v tříčlenné. Text by měl mít každý žák ofocený. Na úvodní 

zorientování je dobré článek společně přečíst. Zadání by se příliš nelišilo od původního 

záměru autorů, tzn. že by žáci zkoušeli společně ve skupině poznávat spojky uvedené 

v souvětích a zároveň odhadovat, zda se jedná o souvětí či věty jednoduché. Práce by 

probíhala formou společné diskuse a dohadování. Skupina by se měla shodnout na společném 

řešení. Zatrhávání spojek a určování větných celků by žáci zaznamenávali přímo na 

oxeroxované texty. Společná kontrola je nejvhodnější a nej efektivnější vzhledem k obsahu 

úkolu. Jednotlivci ve skupinách se vyjadřují k řešení a konzultují řešení s pedagogem a

144 viz poznámka 43.
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ostatními hráči. Tímto způsobem dochází ke zpětné vazbě. Aby společná kontrola měla náboj 

a spád, je  dobré zařadit bodový systém hodnocení, kdy skupiny mezi sebou vlastně soutěží o 

větší počet získaných bodů.

Grafická úprava učebnice má svůj vnitřní systém. Veškeré poučky jsou 

v podbarvených rámečcích, vizuálně se tedy oddělují od jiných textů. Ostatní texty mají 

charakter cvičných úkolů, které jsou určené k doplňování. Zde záleží na učitelově uvážení, 

zda úkoly bude zpracovávat určeným doplňováním či využije jiné styly a metody zpracování.

4. 3 Učebnice z řady Fortuna

Učebnice z řady Fortuna jsou dvojdílné. Tato učebnice vyniká nápaditostí a 

kreativními návrhy zpracování úkolů, což ocení především učitel začínající či naopak 

pedagog dosluhující. Svěží charakter učebnice se odráží jednak v zajímavých textových 

úryvcích s přitažlivými úkoly, velmi často se vyskytuje obrázkový materiál, ke kterému se též 

vážou zajímavé úkoly. Např. velmi zajímavě byla v učebnici pro druhý ročník pojata kapitola 

o druzích vět dle postoje mluvčího -  věty přací, kde téměř celou kapitolu doprovázela malá 

čarodějka. Jejím prostřednictvím byly zadávány úkoly. Ovšem zpracování na této úrovni 

bohužel neplatí pro všechny kapitoly vztahující se k učivu o syntaxi. Je paradoxem, že některé 

kapitoly jsou dle mého názoru naopak bez náboje a nápadu. Za vše mluví kapitola, která 

zpracovává téma spojení dvou nebo více vět -  procvičování nej frekventovanějších spojek 

v rámci učiva 2. ročníku ZŠ. Tato kapitola je  vypracovaná velmi podrobně a obsažně. Cvičení 

jsou nahuštěna bez grafického doprovodu. Absence grafiky zde viditelně chybí. Během výuky 

této kapitoly je  přímo nezbytné, aby učitel výuku zpestřil zábavnějším materiálem ze svých 

pedagogických zásobníků. Z mého poznatku jasně vyplývá. Že ve zpracování syntaktického 

učiva v této řadě učebnic jsou značné rozdíly v kvalitě jednotlivých kapitol. Učebnice se tímto 

stává nesourodá. Aby výuka látky o syntaxi proběhla uceleně a jasně je nutné dbát na 

výběrovost cvičení a následně jejich zpracování.

Pro názornou ilustraci jsem si vybrala kapitolu o spojení dvou nebo více vět, která 

jak jsem již  uvedla, není zpracována nejšťastněji. Pro zpestření výuky je  nutné zařadit

zábavné elementy.

Metodický návrh ke cvičení viz poznámka 37:

Věrné vzorce napsané na kartách se rozmístí po prostoru celé třídy. Z toho vyplývá 

jasná motivace, která spočívá v hledání karet. Žáci jsou rozděleni na skupiny po čtyřech až
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pěti. Úkolem každé skupiny je vyslat hledače, který najde jednu kartu, zanese ji týmu a 

společně vymýšlí na daný vzorec souvětí. Pro ztížení se zadá každé skupině téma (rodina, 

výlet, můj pes atd.), kterého se musí vymyšlená souvětí týkat. Až skupina vytvoří souvětí 

podle karty a zaznamená větný celek na papír, může teprve vyslat dalšího hledače. Cílem hry 

je nasbírat co nejvíce karet, potažmo počet správných řešení. V momentě, kdy jsou všechny 

karty vyhledány, hra končí. Následuje společná kontrola. Každá skupina postupně ukazuje 

ostatním spolužákům vždy po jednom větném vzorci. Ostatní spolužáci ústně tvoří řešení, 

následně vyřkne své řešení daná skupina, která vzorec vlastní na kartě. Žáci i učitel společně 

hodnotí, zda je řešení správné. Za každé správné řešení čeká skupinu bodový zisk. Vítězí 

skupina s nejvyšším počtem získaných bodů.
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5. NÁVRHY JAZYKOVYCH HER

Jako doplněk práce přikládám vlastní návrhy a realizace jazykových her pro zpestření 

a oživení syntaktického učiva.

5. 1 Jazyková hra: Skládanka

Jazyková hra na procvičení větné skladby, procvičení slovosledu ve větě pro žáky 3. 

ročníků ZŠ

Úkol: Vytvoř z daných slov větu.

Na kartách jsou napsaná slova. Jedna karta obsahuje jedno slovo. Karty se rozmístí na 

magnetickou tabuli, na koberec atd. Pak následuje realizace úkolu, kdy každý žák zkouší ze 

zadaných slov složit větu. Kdo má řešení vymyšlené, hlásí se. Své řešení prozradí ostatním 

žákům, kteří sledují a kontrolují správnost složení věty. Následně žáci mohou hledat 

skladební dvojice. V případě nesrovnalosti poukazují na špatné řešení. Je nutné mít 

připraveno na kartách alespoň 10-15 vět.

Ukázková věta: u babičky nejraději Pavlík prázdniny trávil

letní

Obměna hry

Záměr původního úkolu zůstává zachován. Obměna spočívá ve změně organizace hry. 

Žáci jsou rozděleni do libovolných skupin, které si sami určí. Každá skupina má svou barvu. 

Po třídě jsou v prostoru rozmístěny barevné karty se slovy. Hra začíná vysláním spoluhráče, 

který hledá kartu se slovem své barvy. Po nalezení karty dané barvy ji vyslaný žák odnáší 

svému týmu a může být vyslán další žák. V okamžiku, kdy skupina najde všechna slova, 

sestavuje ze slov větu.

S. 2 Jazyková hra: Kostky

Jazyková hra procvičující větnou skladbu a slovosled pro žáky 2. ročníků ZŠ 

Úkol; Vytvoř větu s počtem slov, který hodíš kostkou.

Obměna úkolu: Vytvoř větu oznamovací, tázací, rozkazovací, přací s počtem slov, 

který hodíš.
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žáci mohou být ve dvojicích nebo skupinách. Střídají se v házení kostkou a tvoření 

vět. Za každé správné řešení, které je ústní, žák získává bod. Kontrolu provádí ostatní žáci ve 

skupině, spoluhráč ve dvojici. V momentě, kdy si žáci nejsou jisti správností řešení, vstupuje 

do hry učitel, který rozhodne.

Obměna hry: Spočívá v odlišné organizaci hry a pozměněných pravidlech. Žáci jsou 

rozděleni do početně větších skupin (6-8 žáků). V momentě, kdy žák hodí kostkou, musí 

vytvořit větu hbitě a věta musí mít smysl. Pakliže neodpoví v časovém limitu, vypadává ze 

hry.

5. 3 Jazyková hra: Ptáme se, rozkazujeme, oznamujeme, přejeme si.

Jazyková hra zaměřena na procvičení druhů vět podle postoje mluvčího a skladby věty 

pro 2. i 3. ročníky ZŠ

Úkol: Z daných slov vytvořit větu rozkazovací, tázací atd.

Hráči jsou rozděleni v libovolných skupinkách po třech až čtyřech hráčích. Skupiny 

dostanou na kartě shodně napsaná slova, která nedávají smysl, jsou zpřeházená, např. sestra 

na chodí moje karate ráda Anička kéž. Za úkol mají vybrat z nabídky vhodná slova a utvořit 

ze slov druh věty podle postoje mluvčího, který zadá učitel. Tvar zadaných slov mohu 

pozměnit. V okamžiku, kdy je  vyřčeno zadání, hra začíná. Žáci větu tvoří a jeden z týmu 

řešení zapisuje na papír. Skupina, která je hotova, signalizuje učiteli. Nejrychlejší skupina 

získává nejvyšší obodování za rychlost a také za správnost. Ostatní skupiny dostávají také 

body za rychlost a správnost řešení podle toho, na jakém místě se umístili. Protože jsou čtyři 

druhy vět, odehrají se čtyři kola. Poté hra končí.

.S. 4 Jazyková hra: Jsem slovo, součást věty

Jazyková hra se zaměřením na procvičení větné skladby a slovosledu

Úkol: Ze zadaných slov vytvořit větu, aby dávala smysl.

Hráči utvoří skupiny. Podle úrovně schopností určí učitel početnost skupiny. Čím 

početnější skupina, tím náročnější zpracování zadání. Skupiny soutěží mezi sebou. Každý žák 

skupiny se stává slovem, které mu učitel pošeptá a žák do zahájení hry nesmí své slovo 

prozradit ostatním. Učitel zahájí soutěž a v tom okamžiku si spoluhráči potichu sdělují slova. 

Cílem je se postavit do řady podle toho, jak jsou slova řazena ve vzniklé smysluplné větě.
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Každá skupina skládá jiný větný celek obdobné náročnosti. Vyhrává tým, který je 

nejrychlejší.

Obměna hry

Obměna je založena na podobném principu skládání vět. Rozdíl spočívá v tom, že 

dětem nejsou zadána slova. Pouze jednomu hráči ze skupiny učitel pošeptá větný vzorec. 

Tentokrát každá skupiny dostává stejné zadání prostřednictvím stejného vzorce. V okamžiku, 

kdy učitel hru zahájí, musí žák potichu sdělit větný vzorec ostatním a žáci musí vytvořit větu 

na daný vzorec. Každý žák se stává jedním slovem, které vymyslí skupina. Skupina se opět 

musí seřadit tak, jak jsou slova ve větě řazena. Vítězí skupina, která je nejrychlejší a správně 

zadání vyřešila. Počet kol soutěže je neomezený, záleží na časovém prostoru a uvážení 

vedoucího.
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6. ZÁVĚR

Ve své práci jsem se zabývala pozorováním a porovnáváním zpracování učebnic 

českého jazyka určené druhým a třetím ročníkům ZŠ. Zaměřila jsem se na učivo o skladbě v 

souvislosti s obsahem osnov uvedených ročníků ZŠ.

Zajímaly mě otázky, jak je učivo skladby v jednotlivých učebnicích pojato a 

následovně seřazeno. Také jsem sledovala, zda se v učebnicích látka o syntaxi vyskytuje 

kompletně a uceleně bez absence některých částí, které jsou součástí požadavků osnov ZŠ. 

Nedílnou součástí mého pozorování bylo také sledování estetické úpravy učebnic, která má 

neodmyslitelný vliv na kvalitu učebnice v oblasti přehlednosti a vlastně její celkovou 

funkčnost. Dále jsem se zaměřila na způsoby a metody seznamování s učivem a procvičování 

získaných informací o syntaxi prostřednictvím uvedených cvičení. Následovně jsem mé 

pozorování ucelila metodickými poznámkami k uvedeným cvičením, popřípadě jsem se 

snažila cvičení obohatit vlastními metodickými návrhy a zpracováním. Na úplný závěr jsem 

přiložila několik jazykových her, které mohou sloužit ke zpestření vyučovacích jednotek.

Celkové poznatky mého zkoumání mohu shrnout do následujících tezí.

Na základě svého šetření si mohu dovolit tvrdit, že kvalita učebnic jednotlivých 

autorských skupin se různí. Odlišnosti spočívají především ve zpracování jejich obsahu. 

Studijní obsah učební látky týkající se české syntaxe pro druhé a třetí ročníky ZŠ je  podle 

mého názoru nejucelenější v učebnici vydané nakladatelstvím Alter. V učebnici byla látka 

vztahující se k syntaxi v souladu s požadavky osnov.

Ostatní učebnice z nakladatelství Fortuna a Prodos jsou obsahově vzhledem 

k požadavkům osnov nekompletní. Podle mého názoru jsou tyto učebnice vhodné k využití 

jako doplňkový materiál výuky. Učebnice mohou poskytnout zajímavý materiál k výuce 

české syntaxe, který by měl pedagog vlastnit a využívat jej k pedagogickým účelům.

Na základě prozkoumání a porovnání grafické úpravy učebnic souvisejícím 

s přehledností studijních podkladů je podle mého názoru velmi kvalitně zpracována rovněž 

učebnice z nakladatelství Alter. V učebnici je rozvržen grafický systém, který do jisté míry 

pozitivně ovlivňuje a rozvíjí žákovo vnímání nového učiva. Grafická úprava této učebnice
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splňuje povahu vhodně řešené učebnice po stránce její úpravy. V praxi to znamená, že žákova 

orientace v dané učebnici je jasná, žák má přesný přehled o cílech a záměrech jednotlivých 

cvičení. Autoři učebnice této přehlednosti docílili prostřednictvím barevného odlišení 

jednotlivých cvičení. Každá barva má svůj didaktický význam, na který si žáci časem 

navyknou. Například žlutá cvičení slouží pro označení diktátů, zelená cvičení jsou zaměřena 

na písemné procvičování gramatického jevu atd. Učebnice také prochází grafickým vývojem 

vzhledem k věkové kategorii žáků; v učebnici pro druhé ročníky je na jedné straně menší 

počet cvičení, která jsou od sebe zřetelně oddělena bílou plochou nebo černými konturami. 

Na každé straně je umístěn jeden pestrý obrázek vztahující se k úvodnímu cvičení. Učebnice 

pro třetí ročníky je vybudována na stejném principu jako učebnice pro druhý ročník. V tomto 

případě řešení učebnice mám jednu zásadní výhradu. Vzhledem ke zvolenému formátu A5 je 

poměrně vysoká koncentrace cvičení na jedné straně. Učebnice působí dojmem přesycenosti. 

Vzhledem k věku žáků třetích tříd a jejich vizuální percepci není množství cvičení na jedné 

straně nejlépe voleno.

Grafické pojetí učebnice z dílny Prodos se dá shrnout do jednoho základního fakta. 

Tím se stává přeměněná pozice pojetí dnešní učebnice ve velmi populární podobu pracovního 

sešitu. Po stránce grafické je tedy učebnice zpracována moderněji, v duchu dnešních trendů. 

Charakter pracovního sešitu je pro žáka atraktivní a přitažlivý. Ovšem téměř všechna uvedená 

cvičení jsou založena na stejné pedagogické metodě zpracování, což je vpisování a 

doplňování žákem. Pakliže učitel ustrne pouze na nabídce učebnice, může dojít k fádní, nudné 

až nezáživné práci. Přehlednost učebnice je uspokojivá.

V grafickém zpracování jsou učebnice z nakladatelství Fortuna pojaty klasickým 

způsobem. Učebnice není určena k doplňování či vpisování, ale slouží jako podkladový 

materiál k ústní či písemné práci. Učebnice je podle mého názoru graficky nesourodá až 

neuspořádaná. V učebnici nefunguje žádný řád, z kterého by vyplývala pro žáka jasnost.

Celá má práce dále směřovala ke zkoumání jednotlivých cvičení, která byla autory 

zařazena do učebnic v dílčích kapitolách. Šlo především o to, zda zařazená cvičení splňují 

účel pro výklad látky v dané kapitole. Ke každému cvičení jsem připojila komentář zaměřený 

na návrh metodického zpracování v praxi. Pakliže bylo cvičení zařazeno nevhodně vzhledem 

k možnostem využití, tento fakt jsem také uvedla a zdůvodnila. Po zobecnění jsem došla 

k závěru, že každá učebnice (v různé míře) splnila kritérium správného zařazování cvičení do
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kapitol. Z hlediska zajímavosti výběru mluvnických cvičení se na základě zjištění přikláním 

k zajímavým cvičením vyskytujícím se v učebnici Fortuna, která působí svěžím a 

neotřepaným dojmem.

Uvedené teze ukazují, že zabývat se zkoumáním obsahu učebnic z různých 

nakladatelství a různých autorů je smysluplné a přináší výsledky v kontextu s jejich využitím 

a zařazení do výuky tak, aby se stala co nej zajímavější v očích žáka a z pohledu učitele 

maximálně splnila účel.
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