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ÚVOD
Při rozvaze nad tématem diplomové práce pro mě bylo důležité, aby
vznikla smysluplná, přínosná a v praxi využitelná práce, která by mně a
všem, kteří budou mít v budoucnu zájem si ji přečíst, mohla zpříjemnit a
zefektivnit vynaložené úsilí při přípravě na vyučování záků prvního stupně.
Český jazyk nás provází již od narození a jeho zvládnutí je podmínkou
pro vzdělávání obecně, proto souvisí i se všemi vyučovacími předměty.
Pouze díky správnému přečtení a pochopení zadání nebo pozornému
naslouchání může žák postupovat dál v řešení úkolu, prokazovat či naopak
získávat vědomosti z jiného oboru. Mateřský jazyk tak ovlivňuje celý
vyučovací proces a jeho důležitost v systému vzdělávání je patrná.
Zaujala mě úzká provázanost Českého jazyka se všemi ostatními
předměty, protože se mi zdá, že ač využití mezipředmětových návazností
skýtá nesporně mnoho výhod, není mu stále věnován dostatek pozornosti.
Již několik let směřuje dnešní pojetí školy k propojování se životem,
k umění naučené znalosti a vědomosti používat v praxi, umět s nimi dále
pracovat. Bylo by tedy přínosné a přirozené využívat souvislostí toho, že
nic neexistuje izolovaně. Využití mezipředmětových vztahů ve výuce je
tedy mimo jiné efektivní proto, že mohu procvičovat více věcí najednou.
Další výhodu spatřuji v tom, že vztahy mezi českým jazykem a dalšími
vzdělávacími obory mohou sloužit jako motivace k činnosti. Žáky můžeme
motivovat tím, co je více zajímá k předmětu, který je pro ně méně
atraktivní. Pocit úspěchu a uspokojení se tak může snáz dostavit i u dětí,
které si v češtině nejsou moc jisté a jejich neúspěchy je od studia tohoto
předmětu stále více odrazují. Učitel prvního stupně ktom u má ideální
podmínky, protože s dětmi tráví většinu školního času a zná jejich

výsledky ve všech vyučovacích předmětech, ví o jejich slabinách,
přednostech i zálibách.

Mým cílem bylo zjistit, jak velká pozornost je těmto souvislostem
věnována, proto se v praktické části práce zabývám rozborem některých
dostupných učebnic od počátku 90. let po současnost. V rozboru se
soustřeďuji na četnost výskytu mezipředmětových vztahů v jednotlivých
úkolech.
Cílem této diplomové práce ale není hodnotit učebnici jako celek.
Nejzajímavější nalezená cvičení jsou uvedena v přílohách. Snažila jsem se
při jejich výběru volit tak, abych z učebnic vydaných rozdílnými
nakladatelstvími uvedla alespoň jeden příklad, k některým cvičením jsem
připsala kurzivou vlastní poznámku.
Druhou polovinu této části jsem věnovala souboru cvičení, která jsou
zaměřena právě na mezipředmětové souvislosti a procvičují zároveň
znalosti jak českého jazyka, tak některého jiného vzdělávacího oboru. Jde
především o vědomosti týkající se vzdělávacích oblastí: člověk a jeho svět,
člověk a svět práce, umění a kultura, ale i matematika a obsahu
průřezových témat, především osobnostní a sociální výchovy.

Vymezení pojmu, definice mezipředmětových vztahů v pedagogickém
slovníku;
„Vzájemné souvislosti mezi jednotlivými předměty, chápání příčin a vztahů,
přesahujících předmětový rámec; prostředek mezipředmětové integrace.
V předmětovém kurikulu jsou vyjadřovány v učebních osnovách jednotlivých
předmětů jako tzv. mezipředmětová témata, nebo jsou realizovány
v samostatných předmětech, např. v české základní škole v předmětu rodinná
výchova“
(Průcha, J. a kol., 2003)

8

1

ČESKÝ JAZYK VE VYUČOVÁNÍ 1. ST. ZŠ
Český jazyk je úzce propojen s veškerým písemným i slovním

vyjadřováním člověka.
„Jen ta vědomost, kterou žák dovede správně a jasně vyjádřit, kterou
dovede vyložit a sdělit, má společenskou hodnotu.“
(Čechová, M. - Styblík, V., 1998)

Pro výuku českého jazyka v 1. ročníku ZŠ platí, že předmět má
komplexní charakter a je praktikován v části počátečního čtení a
počátečního psaní, ale ve 2,-5. ročníku je pro přehlednost sestaven ze
složek specifického charakteru (tj. čtení a literární výchova, jazykové
vyučování, slohový výcvik a psaní), o jejichž časové dotaci rozhoduje sám
vyučující. Trend dnešní doby je ale takový, že se mezi jednotlivými
složkami ruší ostré hranice a ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých
složek vzájemně prolíná. To žákům pomáhá lépe si uvědomovat
propojenost jazyka s literárními i stylistickými prvky učiva.

„Kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné
podobě je základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní
školy, nástrojem funkčního dorozumívání i nástrojem jejich integrace do
lidských společenství. Otevírá žákům svět vyjádřený verbálními prostředky a
umožňuje

jim komunikaci

s kulmmími výtvory a hodnotami.

(...)

Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost
vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí.“
Další „významnou funkcí literární výchovy je prostřednictvím četby
podporovat emocionální zrání žáků a na příkladech jim ozřejmovat životní a
mravní hodnoty, které ovlivňují způsoby jednání a rozhodování lidí. Tím se

jim otevírá i cesta k sebepoznání a k pozitivním životním motivacím. Pěstuje
u žáků smysl pro krásu jazykového výrazu a uměleckého obrazu skutečnosti,
probouzí v nich city lidské solidarity a spoluúčasti.“ (UO - ZŠ 1996, str. 5)

V

1. 1 Vzájemné vztahy mezi složkami CJ
Již v osnovách z roku 1960 se k výuce českého jazyka přistupuje jako
k vnitřně spjatému organickému celku, který v sobě spojuje několik složek,
podobně jako je tomu dnes:
1. čtení (v pozdějších osnovách spojené také s literární výchovou)
2. jazykové vyučování včetně slohu
3. psaní
+ v UO z roku 1960 tvoří 4. bod v ě c n é u č e n í

Osnovy ZŠ z roku 1996 uvádějí, že: „v 1. - 3. ročníku ZŠ lze vyučovat
předmětům v blocích, v menších časových celcích, než je vyučovací hodina, a
jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachovátií celkové
týdenní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.“

O

komplexní povaze přístupu k výuce českého jazyka svědčí i soudobé

pojetí učebnic. „Současné učebnice často obsahují část jazykovou a část
slohovou, přičemž obě části jsou horizontálně propojeny, takže tvoří celek, ve
slohových částech se navazuje na probírané jazykové učivo; některé učebnice
neodlišují lekce jazykové a slohové.“ (Čechová, M. —Styblík, V., 1998)
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Jednotlivým složkám českého jazyka ale nebyl vždy věnován stejný
podíl, jak uvádí R. Brabcová (1982, str. 6): „Dosavadní koncepce podcenila
stylistický výcvik v jazykové a literární složce jazyka. S tím úzce souviselo i
podcenění rozvoje žákovy slovní zásoby.“

Specifičnost tohoto učebního předmětu spočívá v tom, že jeho
jednotlivé části jsou velmi odlišné. Zatímco jazyková složka se
charakterem svého procesu blíží tzv. naukovým předmětům, proces
literárně výchovné složky má esteticko-výchovný základ (podobně jako
v jiných esteticko-výchovných předmětech). Spojovací článek mezi oběma
uvedenými složkami rozdílného charakteru tvoří sloh, který je zahrnován
do složky jazykové.
Vztahy mezi jazykem a literární výchovou jsou velmi těsné už z toho
důvodu, že každé slovesné dílo je tvořeno jazykovými prostředky.
Znalostí zvukové stránky jazyka můžeme využít např. při výrazném
čtení, recitaci či dramatizaci. Literární texty zase používáme při
jazykových rozborech, reprodukci nebo tvoření osnov. Tím zároveň
obohacujeme vyjadřování žáků, rozvíjíme jejich schopnosti slohové. Sloh
se také výrazně uplatňuje v jazykovém vyučování, když se žáci seznamují
s funkčním využitím jazykových prostředků, např. synonym, spojovacích
výrazů, vět jednoduchých, souvětí apod.

Výhodou při koordinaci složek jednoho předmětu je, že ji může
uskutečňovat jeden učitel, což na druhém stupni jinak nebývá možné, nebo
to vyžaduje spolupráci učitelského kolektivu. Výjimku tvoří právě učitelé
prvního stupně, čehož by měli patřičně využívat. Právě to jim skýtá ideální
možnost pro využívání mezipředmětových vztahů. K této možnosti by měl
učitel důsledně přihlížet již při přípravě v celoročním plánu práce.
11

Soustavné a důsledné propojování jednotlivých složek předmětu český
jazyk a literatura se projeví i v celkovém rozvoji myšlení a ve vyjadřování
žáků.

1.1.1 Literární výchova jako esteticko-výchovný předmět
Ve stručnosti se chci zmínit o složce, jejíž důležitost vidím v návaznosti
na další esteticko-výchovné předměty (především výtvarnou a hudební
výchovu) a umělecké dílo jako takové.
Jako výrazový prostředek se v literárním díle uplatňuje jazyk, řeč. My
ovšem víme, že čím více smyslů se ve vnímání uplatní, tím lépe si danou
věc osvojíme a tím trvalejší a hlubší estetický zážitek nám zůstane. Toho se
využívá i v tzv. syntetických druzích umění (divadlo, opera, film apod.),
kdy se různé kvality estetických zážitků, vyjádřené různými výrazovými
prostředky jednotlivých druhů umění, propojí a umocní účinnost prožitku.
V pedagogické praxi nám mohou skvěle pomáhat výdobytky moderní
audiovizuální techniky, přesto se této možnosti nevyužívá příliš často.
Estetickým zážitkem, tj. využitím uměleckého díla (slovesného i
jiného),

můžeme

upevňovat,

prohlubovat

a

zpestřovat

poznatky

v naukových předmětech (prvouka, později především dějepis). Využít
umělecké dílo pro získání zájmu můžeme také v úvodní motivaci,
v průběhu hodiny apod.
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v rámcovém vzdělávacím programu se v cílovém zaměření vzdělávací
oblasti jazyk a jazyková komunikace hovoří o potřebě vedení žáka k:
„individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských
zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění
založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického
vnímání“. (Rámcový vzdělávací program, str. 13)

Estetickovýchovný proces:
V

první (receptivní) fázi každé estetické interakce existuje přímý

kontakt mezi vnímajícím subjektem a uměleckým dílem: čím je průběh
interakce působivější, tím hlubší a trvalejší bývají i výsledky doznívání
v druhé fázi.
Ve druhé fázi přímý kontakt už neexistuje, ale estetická interakce
pokračuje nepřímou částí. Dochází k ukládání a při následném impulsu pak
k vybavení výsledků předchozího vnímání, toho můžeme využít zejména
v rozvoji různých estetických dovedností. .N a druhou^^stmiu^^

více

estetické dovednosti rozvíjíme, tím příznivější předpoklady vytváříme pro
následné vnímání uměleckých děl.
Na základě estetické zkušenosti, která je vytvořena řadou estetických
zážitků, se také formují první prosté formy estetického soudu, který tvoří
předpoklad k rozvoji estetického hodnocení a k formování estetického
vztahu k životu.

Ať nacvičujeme dramatizaci, recitaci nebo vyprávění, nesmíme
zapomínat, že předmětem hodnocení žáka se stává především pochopení
díla, jeho hodnot a idejí.
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1. 2 Čeština a její postavení mezi ostatními
vyučovacími předměty
Velký význam českého jazyka jako základního předmětu v soustavě
vyučovacích předmětů spočívá v tom, že na jeho zvládnutí je ve velké míře
závislý úspěch v ostatních předmětech. Nedostatky v ovládání jazyka se
mohou projevit jak ve vyjadřování, tak v celkovém pochopení látky či
řešení zadaného úkolu. Má univerzální význam nejen z hlediska školy,
tedy pro všechny vyučovací předměty, ale i pro celospolečenskou praxi.
„S postavením českého jazyka v soustavě vyučovacích předmětů souvisí i
mnohostrannost, široká škála jeho mezipředmětových vztahů.
Tyto vztahy mají dvojí směr:
a)

Ostatní předměty závisí na pochopení a výsledcích vyučování

mateřskému jazyku, tzn. že jde o směr od výuky mateřštiny ke všem ostatním
předmětům; je nepochybné, že úroveň vyjadřováni záka ovlivňuje jeho
úspěch ve všech vyučovacích předmětech.
b)

Ostamí předměty mají vzhledem k mateřštině jisté povinnosti, totiž

pěstovat kultivovaný spisovný jazyk, jde tedy o určitou závislost úspěchu
vyučování češtině na úrovni komunikační praxe v ostatních vyučovacích
předmětech. (...) Avšak nejde jen o mto bezprostřední závislost vyučovacích
předmětů. Všechny předměty společně usilují o rozvoj myšlení a jiných
psychických procesů osobnosti. V tom se navzájem podporují a jsou na sobě i
navzájem závislé.“
(Čechová, M. - Styblík, V., 1998)

Z toho vyplývá, že bez znalosti jazyka se neobejdeme v žádném vědním
oboru, protože pokud nebudu umět číst a rozumět obsahu, jen těžko získám
vědomosti a znalosti potřebné k osvojení poznatků z kterékoli jiné oblasti.
14

S

jazykovou výukou se na ZŠ začíná od 2. třídy, první ročník je

věnován

především

osvojování

technik

psaní

a

čtení

(čtení

s porozuměním).

1. 2.1 Vztah mezí vyučováním mateřského a cizího jazyka

V současných osnovách je na ZŠ zařazena výuka cizího jazyka od
4. ročníku, na jazykových školách již od třetího.
Vzdělávací obor cizí jazyk je realizován ve vzdělávací oblasti jazyk a
jazyková komunikace, jehož další součástí je i český jazyk a literatura.
Zvláště v počátečních ročnících je výuka cizího jazyka výrazně propojena
s českým jazykem, ale i s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou
výchovou.
„Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je i základním předpokladem
úspěšného vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích
jazyků.“ (U O -ZŠ, 1996)

„Zvláštnost vztahů vyplývá z toho, že si žáci cizí jazyk mohou osvojovat
na pozadí mateřského jazyka. Cizojazyčné vyučování je ve značné míre závislé
na vyspělosti žáků v mateřském jazyce a na znalosti systému materského
jazyka, využívají se v něm znalosti mluvnických pojmů, které se vytvořily při
vyučování českému jazyku. Proto je vhodné užívat při výuce jazyků jednotnou
terminologii a výuku těchto předmětů vést tak, aby poučení o jazykových
jevech v češtině předcházelo. Pro cizojazyčné vyučování je důležité, aby žáci
z výuky mateřskému jazyku znali metody práce s jazykovým materiálem, aby
uměli pozorovat jazyk, analyzovat jazykové projevy a užívat příručky.
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Cizojazyčné vyučování může mít naopak příznivý vliv na jazykovou
výchovu v mateřském jazyce. Zvlášť výrazně může přispět k porozumění
systému mateřského jazyka i některých speciálních jevů, jako je slovesný vid.
Osvojování fonetických jevů, tvarosloví, skladby, slovní zásoby atd. v cizích
jazycích na základě srovnání s mateřským jazykem umožňuje nejen lépe
porozumět systému obou jazyků, ale rozvíjí i schopnost užívat základní
myšlenkové operace, rozvíjí logické a analytické myšlení žáků. Proto je velmi
prospěšné užívat ve vhodných případech metodu konfrontace.“
(tamtéž, str. 17)

1. 3 Mezipředmětové vztahy v dosavadní teorii a
praxi
Nástin snahy o integraci poznatků jednotlivých vědních oboru a
překonání jejich

izolovanosti v prohlubujících

se

specializacích a

disciplínách lze částečně spatřovat již v pansofických a všenápravných
myšlenkách J. A. Komenského. Ve svých spisech se zabývá ideou pansofie
- vševědy jako syntézy rozumového vědění a také se zasazuje o integraci
učiva, především prvouky a jazyků.
Výreiznější pokusy se později projevují také u J. F. Herbarta, který se snažil
koncentrovat učivo kolem jednoho vyučovacího předmětu (na 1. st.
především okolo prvouky, vlastivědy).
G. A. Lindner poukázal na tuto problematiku roku 1880 v práci DidakticJ<ý
materialismus a koncentrace vyučování, kde se zabývá myšlenkou
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přeceňování kvantity vědomostí na úkor kvality a vyjadřuje požadavek
„spojování úkolů k dosažení organické myšlenkové jednoty“ (Plch, J., 1987).
Novým přístupem se zabývá také O. Chlup a ve své práci O dialektickém
učení a vyučování přihlíží k souvislosti poznatků z různých vědních oborů
a učí žáky chápat příčiny a následky jevů tak, že je vede k ucelenému
poznávání přírody a společnosti. Nejde ale o metodu již zmíněné
koncentrace či vyučování komplexů, nesnaží se předměty sdružovat pouze
časově, ale s přihlédnutím k vnitřní struktuře učební látky, což má vést
k větší dynamičnosti a názornosti.
Zahraniční pedagogické projekty, jež shrnovaly poznatky různých věd i
praktických

činností

bez rozdělení na

zvláštní učební předměty

reprezentoval J. Dewev a z podnětů tzv. celostní psychologie vycházela
O. Decrolvova globalizace učiva.

Problematika mezipředmětových vztahů není tedy nijak nová, přesto
každá nová vlna vědecko-technologického rozvoje znovu zdůrazňuje
nutnost jejího řešení a tím ji činí stále aktuální.
V

důsledku stále se zrychlujícího rozvoje vědeckých jx>znatku dochází

ke specializaci jednotlivých vědních oborů, což s sebou přináší nebezpečí
izolace nejen těchto oborů, ale také jednotlivých učebních předmětů. Proto
by se mělo při výběru a uspořádání učiva přihlížet k mezipředmětovým
vztahům, aby žáci chápali vzájenmé souvislosti a vztahy mezi jevy, pojmy
apod., aniž by však byli přetěžováni.
Na to vše by měl být brán zřetel v dlouhodobém plánování při
sestavování učebních osnov i v přípravě učitele na vyučovací hodinu, jak
uvádí R. Brabcová (1990, str. 70):
„Potom učitel promyslí vhodné metody, postupy a formy práce, kterými by
chtěl cíle hodiny dosáhnout. Zároveň uváží možnosti uplatnění mezipředmě
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tových vztahů (i mezisložkových) a možnosti adekvátního využití pomůcek a
didaktické techniky.“

1. 4 Několik důležitých mezníků v historii pojetí
vyučování českému jazyku
Významným

mezníkem

ve

výuce

českého

jazyka

se

stala

tzv. tereziánská školská reforma, prováděná od r. 1775. Čeština tak
pomalu přestává být pouhým jazykem nej prostších vrstev na 1. stupni
s nelibosti trpěným, odolává počátečnímu náporu němčiny a začátkem
19. století upevňuje svou pozici i na školách.
„Myšlenka opřít výuku pravopisu o mluvnici narážela však na nízkou
úroveň mluvnických znalostí u samých učitelů. Byly proto pro jejich potřebu
vydávány také příručky mluvnické. (...)
V roce 1842 vyšla tiskem první úředně schválená školní učebnice češtiny.
Jmenovala se M luvnice česká a jejím autorem byl vlastenecky smyslející
Josef Liboslav Ziegler.“ ( Brabcová, R., 1990, str. 16)
Roku 1848 se pak stává elementární stupeň škol školou českou,
národní. Školy měly k dispozici čítanky, přehledy mluvnických jevů a
příručky slohové, kam byla zařazována i elementární mluvnická cvičení.
Velká reforma nastala roku 1869, kdy byl vydán základní školský
zákon a spolu sním se mateřský jazyk stal hlavním a nejdůležitějším
učebním předmětem v celém učebním plánu NŠ.
„Byl stanoven nejen cíl praktický —vyjadřovat se plynule a správně ústně
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i písemně - ale v úředních dokumentech byl připomenut i jeho cíl výchovný,
ostřit rozum, přispívat k myšlenkovému rozvoji, posilovat pam ět.
(tamtéž, str. 18)
Postupně však dochází k přetěžování žáků mluvnickým učivem, počet
dětí ve třídě byl proti dnešku několikanásobný (až 80 žáků) a školní
docházka nepravidelná. Nedostačující množství učebnic a nepřipravenost
učitelů na výuku situaci ještě zhoršovalo. Určitý zlom nastal roku 1879,
kdy začala vycházet třídílná cvičebnice Mluvnice pro školy obecné
(Šťastný, J.- Sokol, J.- Lepař, J.), která respektovala osnovy i názory ze
strany učitelů, vhodně redukovala učivo, sjednocovala výuku mluvnice na
školách a částečně se zabývala i metodickou stránkou.
Významnou osobností konce devatenáctého století byl již výše
zmiňovaný G. A. Lindner (kap. 3. 3), který vycházel ze znalostí názorů
Komenského a na jejich základě stanovil konkrétní cíl výuky, v němž kladl
důraz na porozumění, dovednost souvislého písemného i ústního
vyjadřování a rozumovou výchovu prostřednictvím jazykového vyučování.
Po období tzv. agramatíckého vyučování jazyku, kdy se začíná, zejména
díky vlivu K. Voronky a jeho Metodiky (1889), přistupovat na 1. stupni
obecné školy k výuce bez užívání soustavné mluvnice, vychází v roce 1903
nová trojdílná Cvičebnice jazyka českého pro školy obecné (Müller, J),
která byla na některých školách užívána ještě 30 let poté.
Období vzniku samostatné Československé republiky bylo plné zvratů a
pochybností, a tak se cílem kritiky stává i vyučování bez mluvnice a
Miillerova koncepce jazykového vyučování. V čele snah navrátit mluvnici
do školních lavic stojí významný pedagog Otokar Chlup a lingvista
František Trávníček. Mimo jiné požadují uspořádat jazykové učivo podle
didaktického systému, což je realizováno v učebnicích pro první stupeň.
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které vycházejí roku 1933-36 a jsou sestaveny kolektivem Bohuslava
Havránka.
Vyučování českému jazyku s mluvnickým základem se tak stává
samozřejmostí, následují ale spory týkající se koncepce mluvnického
vyučování. Hlavní překážkou při osvojování učiva se zdá být přílišná
obsáhlost, proto dochází v první polovině 50. let k jeho redukci.
Mezi dalšími návrhy se objevují snahy O. Chlupa, který požadoval, aby
se žáci učili jazykové jevy pozorovat, pak rozlišovat a tím i poznávat;
následnou systematizací poznatků doprovázenou jazykovou teorii by
představa měla vyústit v příslušnou poučku.
Jiný názor měla skupina kolem jazykovědce B. Havranka, podle nich
mělo být předmětem výuky mateřského jazyka již od počátku poznávání
jeho systému a uvědomělé ovládnutí jazyka bylo považováno za nutnost.
V

Metodice vyučování ČJ v 2.-5. ročníku ZDŠ (Plošková, Z , 1965) je

jako cíl vyzdvižena především schopnost se jasně a prostě vyjadřovat
spisovným jazykem ústně i písemně. Vzdělávací a výchovné cíle jsou úzce
spjaté a vzdělávání v mateřském jazyce by mělo přispívat k harmonickému
rozvoji osobnosti dítěte.

Nová koncepce vyučování
Podle R. Brabcové (1990, str. 23) jde

v této koncepci v oblasti

jazykového vzdělávání o to, „aby tu žák získal základy dovedností vyjadřovat
se v projevu mluveném i psaném jasně, výstižně, jazykově správně a vytříbeně
spisovným jazykem.“
Mezi další dílčí cíle řadí získávání mluvnických představ a posléze
jazykových pojmů na základě pozorování a poznávání jazykových projevů
a chápání těchto projevů po stránce jazykové, obsahové i slohové.
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Dokonalé praktické ovládnutí mateřského jazyka úzce souvisí i
s rozšiřováním slovní zásoby a osvojením pravopisné normy.
Tato koncepce je tvořena souborem nově pojatých zásad, které vedou
ke stanovenému cíli, v publikaci R. Brabcové (1990, str. 25) jsou uváděny
tyto didaktické zásady (podle J. Jelínka);
a) zásada spojení školy se životem
b) zásada zřetele k věkovým 2^ 1 áštnostem žáků
c) zásada všestranné výchovnosti (zahrnuje výchovu rozumovou,
vlasteneckou, etickou, estetickou, pracovní)
d) zásada integrity jazykového vyučování
e) zásada uvědomělosti a lingvistického přístupu
f) zásada přiměřené náročnosti
g) zásada strukturního uspořádání učiva
h) zásada názornosti
ch) zásada aktivnosti

Výchovné a dílčí cíle, úkoly a učební pl^y jsou
y api
O současném rámcovém programu se hovoří v kapito e

vzdělávacích programech z let 1954, 1960,1976 a l
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1. 5 Projektové vyučování jako metoda integrující
vědomosti a dovednosti více předmětu
Výchovně vzdělávací projekt (VVP), projektová metoda, projektová
výuka, projektové vyučování nebo zkráceně projekt je činnost, jej'
cílem je vyřešení konkrétního smysluplného problému úzce souvisejícího
s reálným životem. Realizace projektu, jakožto komplexní vyučovací
metody, podněcuje aktivitu žáků a jejich samostatnost, obohacuje žáka o
zkušenosti a vědomosti, naplňuje jej pocitem uznání, seberea'
sounáležitosti a smysluplnosti.

Projekt je formou integrovaného vyučování, které před žáky staví
konkrétní a smysluplné úkoly vycházející z potřeb života. Žáci pak v rá
projektové výuky sami objevují poznatky mnoha oborů.

Již ve 30. letech 20. století hovořil pedagog R. Žanta o projektu jako o
účelně organizovaném souhrnu myšlenek, seskupených kolem důl
střediska praktického vědění, které směrují k určitému cíli. K projektové
metodě přistupuje jako k nejstarší vyučovací a výchovné metodě vůbec.
Současní pedagogové hovoří ve svých publikacích o projektu jako
„způsobu vyučování a učení, ve kterém je východiskem smysluplný
zajímavý úkol, problém, který žáci chtějí a potřebují vyřešit.
(Tomková, A. a kol., 1998, str. 49)

T. Houška (1998, str. 7) uvádí, že: „projektová metoda je metodou
vysokého stupně integrace učiva z jednotlivých předmětů do jedné činnosti a
maximální přiblížení této činnosti reálnému životu.
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J. Kašová (1995, str. 13); „Tak jako život probíhá komplexně, tak i W P
integmje vědomosti a dovednosti z různých oborů.“
V

pedagogickém slovníku (Průcha,], a kol., 2003) je psáno: „Projektové

vyučování je založené na projektové metodě. Projektová metoda je vyučovací
metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů a
získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním, je odvozena
z pragmatické pedagogi/^ principu instrumentahsmu, rozvíjené J. Deweyem,
W. Klicperkem aj. V USA a dalších zemích je to jedna z nejvýznamnějších
metod podporujících motivaci žáků a kooperativní učení. Projekty mohou mít
formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo
praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či
slovesného produktu.“
Vhodně zvolený projekt musí splňovat mnoho kritérii, proto je náročný
zejména na přípravu učitele. Projekt musí být přiměřený věku a
možnostem žáků, má mít kořeny v praktickém životě a tím žáky zaujmout.
Nezbytná je také přesná formulace úkolu, dostatek času, vhodné metody,
prostředí a pomůcky pro jeho provedení.
Učitel má roli hlavního koordinátora, který činnost podněcuje,
organizuje, pozoruje a reaguje na vzniklé potřeby i potíže. Sám je v pozadí,
vede a upozorňuje dítě zápasící s problémy, případně mu pomáhá nacházet
příčiny nezdaru.
Takto vedený projekt žáky uči: samostatně se rozhodovat, hledat různá
řešení, plánovat činnost, vyhledávat informace, spolupracovat, formulovat
myšlenky, diskutovat, obhájit svůj názor, nesouhlasit a pochybovat,
hodnotit a sebehodnotit, pracovat s chybou, prezentovat výsledky, nést
odpovědnost atd.
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Rozvíjí: jejich osobnost, intelekt, komunikaci, mezilidské vztahy, tvořivost
a tvořivé myšlení, aktivitu, samostatnost atd.
Sjednocuje: teoretické učení s praktickými problémy, dovednosti a
vědomosti, čirmosti méně a více obtížné, jednotlivé učební předměty atd.
Kromě těchto a dalších mnoha výhod s sebou nese projektové
vyučování i několik rizik, například přílišný prakticismus na úkor
teoretických znalostí, porušení některých pedagogických principů, zejména
zásady posloupnosti a přiměřenosti, nebo nepokrytí učiva stanoveného
osnovami.

1* 5.1 Integrace učiva ve vzdělávacích programech
Významnou složku tvoří projektová metoda a integrace učiva
v programech

alternativních

škol

klasického

typu

-

waldorfské,

fnontessoriovské, freinetovské, jenské a daltonské, ale i v dalších
moderních alternativních typech škol.
K jedné z nich patří školy s otevřeným vyučováním, v nichž se
nepracuje s tradičním systémem předmětů a vyučovacích hodin. Výuka je
pojata tematicky a často bývá realizována v podobě projektů.
Ve vzdělávacím programu Začít spolu je vzdělávání realizováno
prostřednictvím blokové výuky a tematických projektů. Projekty se
prolínají celým školním rokem.

Ze tří vzdělávacích programů ČR má k projektové výuce nejblíže
program Národní škola. Zde se poprvé objevuje možnost alternativní
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výuky založené na integraci učiva učebních předmětů. Integrovaná výuka
se

uskutečňuje

prostřednictvím

učebního

plánu

sestaveného

do

jednotlivých bloků. Ovšem učitel má možnost i tradičního vyučovacího
postupu. Překonání izolovanosti jednotlivých předmětů je považováno za
nutnost, „protože i v životě je vše vzájemně propojeno“.

(UO - NŠ, 1997)

Učební plán Základní škola vychází z tradičního členění učebních
předmětů a z možnosti využívání mezipředmětových vztahů dle uvážení
vyučujícího. Vzájemné propojování více vzdělávacích oblastí a oborů má
být praktikováno při rozvíjení tzv. průřezových kompetencí.
Program Obecná škola nabízí širokou škálu volitelných předmětů se
zdůrazňovanou provázaností s předměty povinnými. Je tedy možnost
obohatit a prohloubit základní obsah učiva povinného. Především
v prvních

dvou

letech

školní

docházky je

učiteli

dána . volnost

v propojování činností bez striktního rozdělení na jednotlivé předměty.
,,V tomto pojetí nemohou vedle sebe ležet předměty jako ostře ohraničené
útvary “

(UO - OŠ, 1996)
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2

UČEBNÍ OSNOVY A UČEBNICE
Učební osnovy jsou pro vyučujícího normou, obsahující cil vyučovaní,

výběr a rozsah učiva daného ročníku.
Všechny níže uvedené osnovy se shodují v základních cílech
-

všeobecný rozvoj dětské osobnosti, jejich poznání a myšleni,
srozumitelné a spisovné vyjadřování,
rozšiřování slovní zásoby,
láska a úcta k vlasti a národnímu jazyku.

„Koncepce předmětu obrážená učebními osnovami je realizo
konkretizována učebnicemi. “ (Čechová, M. - Styblík, V., 1998, str. 8 )
Učebnice by měly mít odborný charakter a nabízet vyučujíc'
možnosti, kterých pak sám vzhledem k možnostem třídy a jednotí’ ý
žáků využívá.

„D nešní u č e b n i c e

je kom plexní, kom binovaný typ označovaný

někdy jako učební kniha, spojující učebnici, cvičebnici a čítanku v jeden
(...) U vedený typ příručky se rozvíjí o d 30. let, jeho počátky položil B.
H avránek a kol. Cvičebnicem i jazyka českého. (...)
U čebnice m ají b ý t prokom ponovány i vertikálně: učivo vyššího roč
navazuje na učivo ročníku předcházejícího, nem ění se term inologie.

(tamtéž)

Učebnice musí být pro žáka přiměřená jak výběrem, rozsahem a
pojetím učiva, tak i jazykem a stylem. O tom, že kvalita učebnice
nespočívá v tom, jak moc je kniha rozsáhlá, se zmiňuje i M. N. Statkin
(1984, str. 27):

„Přetížení

učebnic

zbytečnými,

málo

význam ným i
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podrobnostmi je nejen na škodu celkové úrovni vzdělání; podrobnosti nqen
zvyšují neužitečnou paměť, ale zacloňují i to, co je ve vědě hla

Text učebnic je často doprovázen obrázky (grafy, schématy), ktere
mohou plnit funkci bud’ pouze ilustrační nebo motivační, či jsou p"'
součástí cvičení. Grafická stránka učebnic je důležitá z hlediska poutavosti
pro žáky, kteří si snáze oblíbí knihu pro ně atraktivní a přitažlivou na prvm
pohled, a zároveň pomáhá žákovi snáze se v v učebnici orientovat tím, že
dělá knihu přehlednější a rozčleňuje ji na jednotlivé časti, kapitoly atd.
Ilustrace zároveň napomáhají nepřetíženosti stran učební látkou, prot

y

se k tomuto hledisku mělo přihlížet a respektovat je.

Učebnice musí být v souladu se vzdělávacími programy,, z nichž
nejvyužívanější jsou v České republice vzdělávací program Základ
škola. Obecná škola a Národní škola. Souborem cvičení a námětů by mely
umožňovat naplnění cílů stanovených osnovami.
Výběr učebnic je v dnešní době velmi široký a nabídka na trhu pestrá
(různé grafické úpravy a s tím související atraktivita, přehlednost, moderní
pojetí, propojení se životem a potřebami člověka atd.).
Neméně záleží na individualitě učitele, každému vyhovuje jiný způsob
výuky, tím pádem i jiná učebnice. Vzhledem ktom u, že často musí učitel
při volbě řady učebnic respektovat rozhodnutí školy, záleží spíše na tom,
do jaké míry je schopen se tomuto výběru přizpůsobit a případně si dle
vlastního uvážení zvolit vhodnou doplňkovou literaturu, kterou může
používat při řadě činností (sestavování pracovních listů, práce na tabuli,
hry, zvláštní úkoly apod.).
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2.1 Rámcový vzdělávací program (8. 9. 2004)
Vzdělávací obor český jazyk a literatura (spolu s cizími jazyky) je
součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, tato oblast
zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Znakem všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělání by mimo
jiné měla být právě dobrá úroveň jazykové kultury, ta mu umožní správně
vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim a na základě toho se vhodně
vyjadřovat, uplatňovat a prosazovat svoje názory.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura
jsou nezbytné pro osvojování poznatků z jiných oblastí vzdělávání,
vytvářejí předpoklady pro mezilidskou komunikaci. Užívání mateřského
jazyka umožňuje žákům také poznat a pochopit společensko-kultuřní vývoj
jejich okolí.

Jak již bylo řečeno, přestože má obsah vzdělávacího obo™ český jazyk
a literatura komplexní charakter, je rozdělen do tří složek, jejichž

j

vymezen zhruba takto:

Komunikační a slohová složka výchovy žáky učí:
• vnímat a chápat různá jazyková sdělení,
• číst s porozuměním a kultivovaně psát,
• mluvit a rozhodovat se na základě přečteného či slyšeného textu,
být schopen ho analyzovat a kriticky posoudit jeho obsah.

Jazyková výchova žákům pomáhá:
• osvojit si spisovnou podobu českého jazyka,
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. vedeni k přesnému a logickému myšleni, které je předpokladem
jasného a srozumitelného vyjadřováni,
. pochopit český jazyk nejen jako nástroj získáváni většiny informaci, ale
také jako předmět poznávání.

V literární výchově se žáci učí:
• poznávat prostřednictvím četby její základní druhy,

/\/A-

. postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o d i l ^
• základním čtenářským návykům, schopnosti tvořivého vmmam,
interpretace a produkce literárního textu.
Jako doplňující vzdělávací obor je do rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzděláváni zařazena i ífeam atictójáctova, která
může vhodně pomáhat při rozvíjení verbální i neverbální komunik

Na závěr bych ráda ve stručnosti uvedla obsah vzdelavaciho oboru
Český jazyk a literatura.
V části komunikační a slohová výchova je to učivo týkající se č
naslouchání, mluveného a písemného projevu.
Očekávané

výstupy

žáků

plynulé čtení s porozuměním

po

ukončení

v

1.

stupně

,

ZS

potichu i nahlas; rozlišování podstatných

informací v textu od okrajových a úplného sdělení od neúplného, vyjádření
obsahu sdělení a výběr podstatných informací pro zapamatování, vedení
dialogu a telefonického rozhovoru; rozpoznání manipulativní komunikace
v reklamě; zvolení náležité intonace, přízvuku, pauzy a tempa, rozlišení a
správné užívání spisovné výslovnosti; sestavení osnovy vyprávění a
vytvoření písemného nebo mluveného projevu na jejím základě.
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■fazvWd výchova je tvořena učivem týlcajícím se zvukové stránky
jazyka, slovní zásoby a tvoření slov, tvarosloví, skladby a pravopisu.
Očekávaným výstupem z této částí českého jazyka (po ukončení 1. stup
je schopnost žáka:
porovnávat významy slov; rozlišovat kořen, část příponovou, predponovo
a koncovku ve slově; určovat slovní druhy a užívat je ve správných tvare
v mluveném projevu; rozlišovat slova spisovná a jejich nespisovné tvary,
vyhledat základní skladební dvojici; odlišit větu jednoduchou od souvětí,
užívat náležitých spojovacích výrazů; psát správně i/y, í/ý, zvládat základní
pravidla syntaktického pravopisu (shoda přísudku s podmětem).
Za učivo složky literární výchova považujeme poslech literárních
textů, zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti s literárním
textem a znalost základních literárních pojmů.
Před vstupem na 2. stupeň ZŠ, by žáci měli být schopní:
vyjadřovat své dojmy z četby a umět je zaznamenávat; volně reprodukovat
text a tvořit vlastní literární text na dané téma; rozlišovat různé typy
uměleckých a neuměleckých textů; užívat elementární literární pojmy.

2. 2 Český jazyk v osnovách pro 1. stupeň
Přestože se výuka prvních ročníků českého jazyka věnuje především
osvojování a postupnému zvládnutí technik čtení a psaní, je v osnovách a
učebních plánech řazena souhrnně do předmětu český jazyk.
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2. 2.1 Vzdělávací program Národní škola, SPN 1954
tý d en n í u čebn í plá n

1. ročník
12 hod.

2. ročník
14 hod.

NÁRODNÍ ŠKOLY PRO ČJ
3. ročník
14 hod.

4 . ročník
12 hod.

5 .ročník
8 hod.

Osnovy z roku 1954 k výuce mateřského jazyka přistupuji jako
k hlavnímu předmětu celé národní školy, především pak v tzv. pnpravnem
(prvním) ročníku.
„Mateřský ja2 yk, který je be^ptostfedně spjat smyšlením, má ,ako
prostředek styku a dorozumění Udí, jako nástroj boje a rowoje společnosti ve
výchově mládeže základní důležitost.
Úkolem vyučováíií mateřskému jazyku je rozvíjet rec ditete, jeho. slovník.
Učitel zpřesňuje dosavadní zásobu slov žáků tak, aby dobře znali
a význam slov, kterých užívají, a obohacuje slovní zásobu zaku novými slovy.
V rozhovorech o pozorovaných předmětech a jevech v b '

"

v přírodě a ve společnosti učí je užívat nově osvojených slov a uci zaky
spisovné výslovnosti.
Veškeré vyučování je řízeno tak, aby žáci měU co nejvíce pnme spolecne
zkušenosti, aby se učili zevrubně pozorovat a srovnávat předměty a j vy,

y

se o nich slovně vyjadřovali, uvědomovali si jejich význam, aktivně s
různých činností, a tak získávali nové poznatky. Bude-li žák znát vě

p

zkušenosti, bude-li mít o nich jasnou představu, bude umět i odpoví
otázky a samostatně se o svých zkušenostech vyjadřovat.

Funkce učitele by dle těchto osnov měla spočívat především v tom,
řídí žákovské činnosti, rozhovory a pozorování. Jelikož s výukou českéh
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jazyka na prvním stupni také úzce souvisí poznávání přírody, některých
zvířat a rostlin, učitel o nich žáky učí mluvit, rozeznávat je atd.
Obsah hodin ČJ zde má daleko širší vymezení a je propojen jak s jinými
předměty, tak s všeobecným poznáváním blízkého okolí a okolí školy.
Dále žáky seznamuje s orientací v prostoru a čase, přibližuje jim
zaměstnání dospělých i významné dny a výročí v průběhu celého roku.
„V hodinách jazyka českého
- chodí žáci do nejbUžšího okolí na vycházky s přesně určeným programem
a cílem pozorování;
- pravidelně pozorují přírodu a práci lidí;
- pozorují přírodniny, jež si přinesli, a rozmlouvají o nich;
- pracují v koutku přírody a na školní zahradě;
- prakticky se seznamují s jednoduchými nástroji (kladivem, nůžkami,
nožem...);
- poslouchají vyprávění a předčítání učitele a hovoří o tom, co slyšeli,
rozprávějí o obrazech, filmech a divadelních hrách, jez dokreslují učivo;
- na schůzkách ve třídě a při vycházkách na různá pracoviště poznávají
jednotlivé pracovníky a hovoří s nimi o jejich práci;
- hrají různé pohybové a didaktické hry.
Při hrách cvičí žáci všechny smysly, rozlišují velikost, tvar, počet, barvu, vůni,
chuť, rozeznávají zvuky a jejich sílu, délku tónu. Učí se soustředěně vnímat a
pozorovat, cvičí pozornost, paměť; učí se ovládat pohyby i řeč, správně a
bystře reagovat na podněty, postihovat změny, které se projevují ve věcech a
jevech v okolí žáka, učí se jevy a věci zlepšovat, učí se jmenovat předměty a
řadit je podle stejných hledisek (např. podle druhu, vlastností, časové
posloupnosti atp.), cvičí se v pohotovosti, přesnosti apod.
U žáků se soustavně pěstuje návyk udržovat osobní čistotu, pořádek a
čistotu ve třídě a ve škole, zachovávat školní řád a osobní kázeň.
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Ve všech hodinách jazyka českého dává učitel žákům co nejvíce příležitosti
k dotazům, rozhovorům a samostatným mluvním projevům o vlastních a
společných zážitcích. Žáci se učí správně, zřetelně vyslovovat, vyjadřovat se a
odpovídat.“

2. 2.2 Základní devítiletá škola, SPN 1960
t ý d e n n í u č ebn í plá n z á k l a d n í šk o ly pro

1. ročník
11 hod.

2. ročník
12 hod.

3. ročník
10 hod.

ČJ

4 . ročník
Shod.

5 .ročník
Shod.

Jako hlavní úkol vyučování českému jazyku si tyto osnovy
požadavek naučit žáky číst s porozuměním, prostě a jasně se vyj
spisovným jazykem. Učitel by měl v žácích soustavně probouzet
lásku k národnímu jazyku a literatuře. Celý odstavec je pak
nabádání k výchově a lásce k socialistickému vlastenectví, prolet^sk'
internacionalismu, Sovětskému svazu atp.
Stejně jako v předchozím vydání osnov i zde se objevuje požad
návaznosti výuky češtiny na další předměty.

„Rozvoj řeči žáků v jednotě s rozvojem jejich poznání a m yslem je jedním
ze základních úkolů předm ětu, a p roto je vyučování českém u jazyku v 1. a
ročníku přím o spojeno i se seznam ováním s přírodní a společenskou
skutečností, která děti obklopuje.“
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2. 2. 3 Základní škola, SPN 1976
TÝDENNÍ UČEBNÍ PLÁN ZŠ PRO ČJ
1. ročník
9 hod.

2 ,ročník
9 hod.

—>• 2. stupeň

4 .ročník
9 hod.

3. ročník
9 hod.

1

Kromě zdůrazněného čtení s porozuměním se v osnovách vyzdvihuje
také naplnění

výchovných

cílů,

které

by

měly

být realizovány

prostřednictvím vzdělávacího obsahu:
„rozvíjí dětskou osobnost po stránce rozumové, světonázorové, estetické,
mravní, vlastenecké a internacionální tím, že rozvíjí myšlení žáků .

2. 2. 4 Základní škola, Fortuna 1996
TÝDENNÍ UČEBNÍ PLÁN ZŠ PRO ČJ
1. ročník
9 hod.

2 .ročník
10 hod.

3. ročník
10 hod.

4. ročník
7 hod.

5 .ročník
7 hod.

„Ve své jazykové části se výuka zaměřuje především na to, aby
- si žáci v žádoucí míře kvality, trvalosti a správnosti osvojili techniku čtení
a psaní a prokazovali ji ve škole i mimo školu;
- se naučili souvisle vyjadřovat a dovedli správně a kultivovaně používat
mateřský jazyk v běžných situacích;
- získali pro život významné dovednosti, spojené s mnohostrannou
komunikací člověka v moderní společnosti;
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- poznávaU bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a v praxi dovedU
používat elementární pravidla stylistiky;
- si osvojili podstatné znaky ze systému českého jazyka a prakticky ovládli
základy českého pravopisu.“

V

literární

výchově

je

nej důležitějším

cílem

naučit

děti

čist

s porozuměním; vytvářet u nich pozitivní vztah ke knize, čtenářský vkus a
zájem o četbu. Seznamují se se základními literárními žánry a formami, uci
se orientovat v nabídce televize, filmu, divadla i ostatních médií a chápat
jejich funkci a přínos člověku.
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3

ROZBORY UČEBNIC ČESKÉHO JAZYKA
Z HLEDISKA MEZIPŘEDMĚTOVÝCH VZTAHŮ

z velkého množství učebnic jsem se zaměřila na některé dostupné řady
učebnic vydavatelství Alter, Fortuna, Jinan, Prodos a SPN, které vycházely
od počátku 90. let až do současnosti. Protože jsem se s nimi, když jsem
učila na několika základních školách žáky l . stupně, setkávala nejčastěji.
Při rozboru učebnic jsem

pozornost soustředila především na

vyhledávání cvičení, článků a vět navazujících na učební látku jiných
vyučovacích předmětů a oblastí vzdělávání. Ty zmiňuji v níže uvedených
tabulkách a doplňujícím textu. Některá z nalezených cvičení je možno
porovnat v přílohách této práce, upozorňuji na ně i v seznamu učebnic v
rámci jednotlivých kapitol.

Začínám rozborem učebnic pro 5. ročník, kterým jsem se ve svém
rozboru věnovala nejpodrobněji, protože mezi jednotlivými výtisky
spatřuji největší rozdíly a vyskytuje se v nich i největší množství
nápadů s návazností na ostatní předměty. Dále následuje rozbor učebnic 4.,
3. a 2. ročníku.
U učebnic vždy uvádím rok vydání toho konkrétního výtisku, který
jsem prostudovala. Některé z učebnic byly vydány i později, případně
v nepatrně upravené či přepracované verzi (Alter, Jinan, SPN).
Vzdělávací obory tělesná výchova a matematika uvádím pouze tehdy,
^.^^dy^js^ návaznost na ně našla alespoň v jedné z uvedených učebnic
daného ročníku.
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3.1 UČEBNICE PRO 5. ROČNÍK
Uvedené učebnice pro pátý ročník ZŠ jsem prostudovala a nalezené
návaznosti na látku jiných vzdělávacích oborů jsem podrobněji popsala
V níže zobrazených tabulkách a následně v doplňujícím textu.
Učebnice jsou seřazeny abecedně a v závorce uvádím, pod kterými čísly
ukázky z této učebnice nejdeme v oddílu Přílohy.

• ALTER 1996
Štroblová J.

(ukázky č. 1, 2, 3)

• FORTUNA 1994
(ukázka č. 4)
Zimová L., Balkó I.
• FORTUNA 1996
+ pracovní sešit
Měchurová A., Horáčková K., Žáček J.
• JINAN / A, B 1993 + pracovní sešit
Hájková E., Kočárková V.

(ukázky č. 5, 6, 7)

•JINAN 1996
Houžvička O., Houžvičková L.
• PRODOS /1 ., 2. díl 1996
(ukázka č. 8)
Hirschová M., Mikulenková H.
•SPN -FO R TU N A 1995
Styblík V. a kolektiv
•SPN 1996
Dvořáková Z. a kolektiv
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Alter 1996 - V učebnici nejsou žádné ukázky z jiných knih, články na
různá témata jsou zřejmě psány autorkami samotnými. Pouze ve s

vý

cvičeních se často objevují odkazy na Karafiátovy Broučky a N
Rybaříky na Modré zátoce. K učebnici byla vydána i čítanka.
Na konci každého článku je několik doplňujících otázek a ukolu pro
děti, tyto řzv. modré věty většinou nabádají k diskuzi na téma otevřené
v textu, nutí děti k přemýšlení či jiné aktivitě (vysvětlete, vymyslete,
vyhledejte, vypravujte, dokázali byste?, co si myslíte o...). Věty na

j'

na znalosti jiných vyučovacích předmětů cituji v tabulce.
Tak jako u všech učebnic této řady pro 1. stupeň jsou i zde
rozlišena cvičení k samostatné práci, diktáty a poučky, což nap
přehlednosti učebnice.
Na konci učebnice je v tabulkách uveden stručný přehled učiva.

Fortuna 1994 - Ukázek z knih není v učebnici mnoho, ale jsou vždy
doplněny o jméno autora i název knihy. Žáci se dozvídají, jak se hledá ve
slovnících a knihovnách.
Učebnice je doplněna mnoha zajímavými texty s rozmanitými tématy,
např.

o

Halleyově

kometě,

libanonském

cedru,

jednobuněčných

organismech, obranných mechanismech zvířat, nevidomých a jejich písmu,
řemeslech a profesích, zvířatech atd. V jednom z článků se hovoří o
Vyšším Brodě, článek je doplněn otázkami o poloze, tamním kancionalu.
Mistru vyšebrodském atd.
Ale například článek

Jarní návraty, jenž pojednává o přilétání

stěhovavých ptáků na jaře, je nelogicky zařazen do učiva na začátek
školního roku.
Na straně 23 nalezneme test, který prověřuje vědomosti z různých
oblastí - vlastivědných, přírodovědných i filmových.
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Na první pohled nepůsobí kniha nikterak zajímavě a poutavě, obrázku
je v ní minimum.

Fortuna 1996 - Úryvky z knih jsou uváděny i s názvem knihy, časopisu,
encyklopedie.
V

^ ^

úvodu si ^^ebnice klade za cíl volit žákům blízká témata, vyzdvihu|^y

důležitost praktické použitelnosti nabytých znalostí. Učebnice je nápaditá,
moderní, barevná a doplněná o pracovní sešit plný her, doplňovaček
a dalších cvičení, (^učebnici jsou v závorkách uvedeny také latinské
výrazy pro slovní druhy, rody, čísla a pády.
(^^V učebniá se často objevují řečová cvičení, vysvětlivky k významu
některých slov nebo odkazy na slovníky. I slohová cvičení jsou neotřelá
(interview, scénář, popis člověka v kriminalistice, reklama...).
Posledních 11 stran učebnice je věnováno přehledu mluvnického učiva,
který obsahuje několik tabulek s abecedou, s vyjmenovanými slovy,
s pádovými otázkami atd.

Jinan 1993 - Učebnice pro pátý ročník je složena ze dvou částí a
pracovního sešitu. U všech ukázek je uváděno jak jméno autora, tak název
knihy. Parta Poutníků provází děti celou učebnicí.
Objevují se i náměty k dramatizaci, práce s cizími slovy, děti se učí
pomocí her a jiných zajímavých úloh. Učebnice využívá některých
latinských

výrazů

(antonyma,

synonyma,

homonyma,

adjektiva,

substantiva, plurál a singulár).
Učebnice je barevná, pestrá, moderní a přitažlivá.

Jinan 1996 - U všech uváděných úryvků z knih je zmíněn i název knihy,
součástí učebnice jsou také zlidovělé pohádky.
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Místo slohové části jsou v učebnici jen prázdné listy papíru doplněné
obrázkem. K učebnici existuje metodická příručka, kterou jsem bohužel
neměla možnost vidět. Obrázků je v učebnici minimum a v nevýrazných
barvách.

Prodos 1996 — U úryvků z knih bohužel chybí přesnější bibliografická
citace díla, z níž ukázka byla vybrána, je zde uveden pouze autor.
Dvojdílná učebnice je hezky barevná a v zadání využívá některých
latinských výrazů (adjektiva, substantiva, plurál, singulár, maskulinum,
femininum, neutrum, antonyma, synonyma, homonyma).
Na konci obou dílů učebnice je krátké shrnutí probrané látky.

SPN (Fortuna) 1995 - V učebnici je uvedeno velké množství ukázek
z knih českých autorů i z časopisů, u některých je u jména autora zmíněn i
název knihy, u většiny ale ne. K učebnici byla vydána i čítanka.
V

jednotlivých větách se můžeme dozvědět informace zběžného

života, jako například, že lysky a labutě jsou vodní ptáci, není zdravé příliš
solit, kysané zelí je bohaté na vitamín C, pýchavka je jedlá houba atd. Dále
se dočítáme o operách a jejich skladatelích, Erbenově Kytici, Picassově
Holubici, Těsnohlídkově Lišce Bystroušce, ale nalezneme zde bohužel i
zkreslující a zavádějící informace, jako že kůň je jednokopytník, listopad je
sychravý zimní měsíc apod.
Nevýhodou je, že věty jsou vytrženy z kontextu a pokud na ně učitel
záměrně neupoutá pozornost, děti nejspíš ani nezaregistrují, co se právě
dočetly. U posledních dvou uvedených příkladů bych se ráda pozastavila.
Se slovem ,jednokopytník“ jsem se setkala poprvé v životě, takže bych se
mu raději zcela \^hnula a nahradila ho slovem lichokopytník, které se
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běžně používá. Za zimní měsíce považujeme prosinec, leden a únor, přesto
bych se ještě dětí zeptala, kterým datem zima podle kalendáře začíná.
Posledním nedostatkem, který jsem v této učebnici zaznamenala, je, že se
děti na podzim učí o březnových pracích na poli a zahradě. Článek o
podzimu a betlémech naopak časově odpovídá učivu probíranému
v pozdních jarních dnech.

SPN 1996 - Většina cvičení v učebnici je tvořena ^ r y v ^ z knih, u všech
bohužel chybí název knihy, ze kter^úrývek pochází.
^^^JJ^^íí(^edávání v odborném textu jsou zde uvedeny články; Rozšiřování
semen a plodů, Stát a jeho představitelé.
Kromě několika sdělení v jednotlivých větách se nedozvíme nic
podstatného, co by se týkalo látky jiného vyučovacího předmětu. ,
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Učebnice českého jazyka pro 5. ročník:
učebnice
vzděl. obory |

ALTER
1996

MATEMATIKA

ČLOVĚK A
JEHO SVĚT

•Proč je třeba znát
pravopis i pro
přírodopisné znalosti.
•Pozorování zvířat
v přirodě pro článek
do škol. časopisu.
(Využít ve VV studijní kresba.)
•Doplňující otázky:
Který pták se podobá
rorýsovi? Je čolek
skutečně plaz?______

hudební

VÝCHOVA
VÝTVARNÁ
VYCHOVÁ

Tě l e s n á
VYCHOVÁ

FORTUNA
1994

FORTUNA
1996

Druhy číslovek a jak
•č te n í
je
píšeme.
s matematikou.
• O číslovkách jejich druhy. Jak se
píší letopočty, kdy a
kde píšeme tečku.
■O dopravě. (Co
•Povídejte o
přikazuje semafor. Jak nejmilejším koutě
se má chovat cyklista
v zemi.
a chodec.)
•Co je to vlast?
•Odborné články o
•Vymýšlení názvů
vývoji písma, písařích zvířat na všechna
a vynálezu pera; o
možná písmena
stěhovavých ptácích.
abecedy.
•Procvičováni
číslovek ve větách o
nadmořské výšce,
letopočtech, rozloze—
Doplňování
•Intonace jako jeden
správných tvarů „ten,
z nonverbálních
náš“ do českých
vyjadřovacích
lidových písní.______
prostředků._________

•Pokuste se nakreslit
truhlu podle popisu
v článku.

•Věty: Proč má
člověk sportovat a
který sport máš
nejraději ty?

rébusy,
jazykolamy,
doplňovačky.
přísloví, rčení,
přirovnání,

">ranostik\

•Věty jako: -Jaký je
tvůj názor na čtení
cizích dopisů?
•Kterých vlastností si
na člověku ceníš a
kterými DohrdáS ?

Děti se učí orientovat
v plánku města zmenšenině podle
určitého měřítka.

•Pěkné povídání o
zvycích. *0 zvířatech
a jejich mláďatech.
•Hledání v mapě
v souvislosti s učením
velkých písmen.
•Jak se mluví za
hranicemi ČR.
•Popis čápa, dokonči
ho a vysvětli rozdíl
mezi čápem a husou.
•Co víš o pravěku?
•Ve cvičeních se
objevují i známá
říkadla, písničky.
•Nakresli vtipný
obrázek ke rčení.
•Vymysli nadpis pro
obrázek.(Můžeme
propojit s v v.)
•plakáty, oznámení

•Zacvičte si podle
rozkazovacích vět.

ČLpVĚK A
SVĚT PRÁCE

osobnostní
a sociální
výchova

JINAN
1993

•Rozhovor o
správném chování.
•Rozdílné jednání
s kamarádem a
s dospělým.

•Články o sledování
TV, o chování
k matce, o spisovné a
nespisovné mluvě.

Ve Tvůrčí cň7/iě jsou
cvičení, hry a úkoly
k rozvíjení
představivosti a
ykové tvořivosti.
•Popletená přísloví.

•Povídání o zvycích.
Jaké znáte techniky
barvení vajec?
(Propojit s PV, VV!)
•Pozvánky na
Mikulášskou oslavu.
•Výroba čerta ze
sušených švestek.
•Popis prac. postupu výroba krmitka,
ozdoby, svícnu,
adventního kalendáře.
•Telefonování představení se, omyl.
•Odlišné chování ke
kamarádovi, babičce,
učitelce apod.
•říkadla, rébusy

+ znaky, značky,
symbob
•Kladen důraz
především na jejich
porozumění.

učebnice
vzděl. obory i

MATEMATIKA

ČLOVĚK A
JEHO SVĚT

JINAN
1996

SPN
1995

PRODOS
1996

•Děti se učí rozlišovat
druhy číslovek
a skloňování dva, oba,
tři, čtyři.

•Jediná učebnice pro
pátý ročník, v niž se
neobjevuje učivo
číslovek jako slovního
druhu.

•Články o zámku
Hrubá Skála,
0 horách.

•Článek
o žampiónech.
•Doplňování
tísňových telefonních
čísel. Co bys dělal(a),
kdyby se stalo...?
•Článeček o tom, proč
by se neměla
vypalovat tráva.

•Druhy číslovek
a jejich užívání. Kdy
píšeme číslovku
a kdy číslici, psaní
teček za číslicí,
etopočty.
•Články o práci na
poli a zahradě,
0 Vysočině, lesích,
luňákovi hnědém,
zatmění měsíce,
jeskynních lidech.
Národním divadle.
Malé Straně, pohybu
ve vesmíru, ročních
obdobích atd.

•Mohli bychom využít
uvedené básně
Náměšť i. Hutky
a zazpívat si ji. Kdy
a za jakých okolností
se stala populární ap.

hudební

VÝCHOVA

SPN
1996
•Děti se učí rozlišovat
druhy číslovek
a skloňování dva, oba,
tři, čtyři.

•Články o Praze,
kněžně Libuši,
zvířatech, ročních
dobách atd.

•Doplňování
správných tvarů „ten,
náS“do českých písní.

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

TĚLESNÁ
VÝCHOVA
•Popis pracovního
postupu - výroba
věšáku apod.

ČLOVĚK A
SVĚT PRÁCE

osobnostní a
sociální
výchova

•Článek o obětavé
pomoci.

L

rébusy,
jazykolamy,
doplňovačky...

přísloví, rčení,
přirovnání,
Jíranostiky...

•Rébusy, hádanky a
doplňovačky
v tzv. zábavném
koutku.

•Mohli bychom využít
ukázky obrázkových
návodů pro vaření a
sázení květin.

•Děti mají určovat
u rozkazovacích vět,
které jsou nezdvořilé.!
•Zanechej na
/
záznamníku vzkaz
kamarádovi, babičce.
Jazykolamy,
doplňovačky, slovní
hrátky, soutěž.
+ značky a jejich
význam

+ znaky, symboly
d J C J IC il V jr ^ l q l l l

•Přísloví, rčení
a přirovnání.
_

3. 2 UČEBNICE PRO 4. ROCNIK
• JINAN / A, B 1993 + pracovní sešit
Štěrbová, L., Bednářová, L.

(ukázka č. 9)

•ALTER 1996
Čechura, R., Dvořáková D.
• FORTUNA /1 ., 2. díl 1997
Konopková L., Tenčlová V.
• PRODOS /1 ., 2. díl 1993
Mikulenková H.

(ukázka č. 10)

(ukázka č. 11)
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Učebnice českého jazyka pro 4. ročník:
učebnice

ČLOVĚK A
JEHO SVĚT

hudební

VÝCHOVA

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA
ČLOVĚK A
SVĚT PRÁCE

osobnostní a
sociální
výchova
rébusy,
jazykolamy,
doplňovačky.
přísloví, rčení,
přirovnání,
pranostiky...

ALTER
1996
Věty : *Jak se jmenuje
naSe země
a jak my, obyvatelé?
•Jak si vybíráte své
přátele? Znáte
pořekadlo o tom, kdy
poznáš přitele?
•Které údaje musí
obsahovat adresa?
Kdo je odesílatel
a kdo adresát?
•Vyhledej v učebnici
přírodovědy jetel
luční a jitrocel
kopinatý a popiš je.
•Článek o třezalce
tečkované. Shrňte jej
do stručného popisu.
•Jako slova souřadná
a nadřazená uváděni
savci, potraviny, psí
plemena, obilniny ap.
•Zazpívejte si
básničku na melodii
známých písní. Které
by byly vhodné?

•Vyrobte přáníčko ke
Svátku matek a
vepište do něj
rýmované blahopřáni.
•Popis výroby
herbáře. «Popiš
výrobu jednoduchého
pokrmu a doplň ho
ilustrací.
•Proč se nesmí krást a
jak společnost trestá
zloděje? Kdo nás před
nimi chrání?
•doplňovačka

•Které mořské
živočichy z obrázku
poznáš?
•Povídání o zvycích Velikonoce, Vánoce.

PRODOS
1993

JINAN
1993

FORTUNA
1997

•Článek o člověku
a světě kolem něj
(o komunikaci mezi
lidmi).
•Jak se kde mluví
(o češtině a řečech
sousedních států).
•Na popis kola
navazuji dotazy o
silničních pravidlech.
•Články o Vánocích,
Velikonocích a
zvycích s nimi
spojených.
•Hezký článek
o jelenovi.

•Jak se kde mluví?
(O jazycích
sousedních států.)
•Při procvičování slov
souřadných
a nadřazených
využívají
tělocvičného náčini,
hudebních nástrojů,
zvířat...

•Poznáš, jaká je to
písnička?
(Převyprávěná
písnička podle
J.Havla.)
•Seřaď části písničky
tak, jak jdou po sobě a
doplň chybějící
písmena._____________

•Postup práce
při výrobě košíčku,
popiš jiný výrobek
z papíru.
Popiš výrobu krmitka
pro sýkorky.
•Jak se slušně a
zdvořile chovat.
•O chování v divadle
a vhodném oblečení.
•hádanky,
osmisměrky, jazykové
hry, rébusy a
doplňovačky
•přísloví a rčení
•Každý měsíc
označen a doplněn
pranostikami.

•Součástí popisu
práce je i výroba
draka
a pomerančového
lízátka.

•Popiš výrobu
papírového draka.

•hry (na detektiva),
doplňovačky,
osmisměrky, rébus,
jazykové hry
čtyřsměrka, korektura
•vtipy a popletená
přísloví

•doplňovačky,
čtyřsměrky, vtipy

•I^ranostiky ke
každému měsíci.

3. 3 UČEBNICE PRO 3. ROCNIK
•ALTER 1995
Lovis, K.
• JINAN / A, B 1995
(ukázka č. 12)
Hájková E., Horáčková I.
• PRODOS /l., 2. díl 1997
Mikulenková H.

(ukázka c. 13, 14, 15)

• SPN - FORTUNA / 1. - IV. díl 1995
Konopková L., Tenčlová V.
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Učebnice českého jazyka pro 3. ročník:
učebnice

MATEMATIKA

ČLOVĚK A
JEHO SVĚT

hudební

VÝCHOVA

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

ČLOVĚK A
SVĚT PRÁCE
osobnostní a
sociální
výchova

ALTER
1995

JINAN
1995

•Najděte v uvedené
mapce nejkratší
možnou cestu.
(orientace, logika...)
•Najdi jména ze
•Který měsíc začíná
Věty; •Napište názvy
cvičení na opravdové
po říjnu a jak vypadá
několika léčivých
mapě. Která z nich
příroda? •Jak vypadá
rostlin. ‘C ojsou to
jsou v Čechách, na
rosnička a které další
býložravci? •článek
Moravě, ve Slezsku?
druhy žab znáš?
Babyka •U procvič,
•Seznam návštěvníka
slov nadřazených
Orientace podle
světových stran.
vašeho města se
názvy jehličnatých a
ovocných stromů ap.
•Jaké hrady a zámky
zajímavostí, okolím.
•O Vánocích,
•Z čeho se získává
znáte?
lýko? •O Vánocích a
•Připomenuty
Velikonocích a
Velikonocích. •Čím
Vánoce, Velikonoce,
obyčejích s nimi
se liší myš od krtka?
spojených. •Článek
Tři králové. Dušičky,
•Přečtěte si
Modřín - čím je tento Svatý Martin
v encyklopediích
jehličnan zvláštní?
A Barbora.
zajímavosti ze života
•Jmenuj byliny.
•O přípravě zvířátek
netopýrů a vyprávějte K čemu se užívá
na zimu.
si o nich.
lýko? Nadřazené
•Popletené názvy
slovo ke sl. pelyněk?
měst napravte.
•Práce se slovy
•Zazpívejte si koledy •Na povídání
dvanácti písní.
(i jiné písničky).
0 přípravě zvířátek na
Zazpívejte si je.
zimu navazuje
•Zazpívejte si
písnička Létala si
vánoční koledy.
vlaštověnka
1 s notovou osnovou.
•Víte, kdo byl
W.A.Mozart?
Uspořádejte ve třídě
koncert, může být
proložen recitací atd.
•Vymodelujte figurky •Namaluj sněhuláka.
do betléma. Které
nesmí chybět?
Dokreslete kulisy.
•Popiš výrobu svícnu
zjablk aad oplň ji
obrázkem.

•Předveďte ve dvojici
telefonní rozhovor a
pozvěte kamaráda na
oslavu svých
narozenin. Telefon
zvedne jeho otec
nebo matka.

rébusy,
iazykolamy,
doplňovačky...

přísloví, rčení
přirovnání,
pranostiky...

FORTUNA
1995

•vysvětlete přísloví,
přirovnání

PRODOS
1993

•Při procvičováni
výrazů nadřazených
uváděny řeky, hory,
státy, města, pohoří...
•Článek o sýkorkách.

•Zazpívejte si různé
písničky a sledujte
melodii. Co dělá?

•Při popisu - popiš
postup výroby masky
na Mikuláše. Jak se
vaří vejce, zdobí
kraslice,dělá krmítko.
•Jak telefonovat
k lékaři, na policii,
kamarádce, domů...

•Jak omluvíš pozdní
příchod a co uděláš
po vstupu do tHdy?
(a další příležitosti)
•Jak kde pozdravíme?

•Jak se má člověk
správně obléknout na
koncert?
•Článek o slušném
chování, rozhovory
na ulici, v obchodě,
ve škole apod.

•slovní hříčky,
doplňovačky,
omalovánky, rébusy
•hra slovní kopaná a
slovní souboj
•pranostiky, významy
rčení

•slovní kopaná,
jazykolamy, hry,
říkanky, rébusy,
korektury

•velké množství
různých druhů
doplňovaček,
korektury, bludiště

•rčení, pranostiky
a přísloví

•pranostiky, rčení a
přirovnání

3. 4 UČEBNICE PRO 2. ROCNIK
•ALTER 1994
Nováková, Z.
• JINAN / A, B 1995
(ukázka č. 16, 17, 18)
Hájková, E., Pišlová, S.
• PRODOS /1 ., 2. díl 1992
Mikulenková, H.

(ukázka č. 19, 20)

• SPN - FORTUNA /1 . - 4. díl 1992
Hájková, E., Vildová, H.

(ukázka č. 21, 22)
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Učebnice českého jazyka pro 2. ročník:
učebnice

MATEMATIKA

ČLOVĚK A
JEHO SVĚT

hudební

VÝCHOVA

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

ČLOVĚK A
SVĚT PRÁCE
osobnostní a
sociální
výchova

rébusy,
Jazykolamy,
doplňovačky...

přísloví, rčení,
přirovnání,
pranostiky...

ALTER
1994

JINAN
1995

PRODOS
1992

•S číslovkami se děti
•Napiš číslicí, kolik
seznamují v této
stála Jepinka.
učebnici již
(Z uvedeného
v průběhu 2. třídy.
knižního úryvku.)
•Děti mají doplňovat
•Probírání
Věty vztahující se ke
celou adresu a jména
příbuzenských
článkům v učebnici:
členů rodiny.
vztahů.
•Kterému ptáku se
•Doplňování dnů, jak
•Pečujeme o své
jiřička podobá?
zdraví. Článek
•Které roční období je jdou po sobě.
•Jak má vypadat
popisováno v článku?
o hygieně,
telefonní rozhovor.
životosprávě.
•Který je právě
měsíc? Který mu
•Jak se správně
•Napiš správně svou
předcházel a který
adresu.
chovat v silničním
následuje? •Kdy
•O svátcích
provozu.
kvetou stromy a kdy
vánočních.
•O Vánocích,
dozrávají jablka? Kdy Velikonocích
Velikonocích.
se sklízí obilí? •Kteří
i Dušičkách.
•Při procvičování slov
ptáci odlétají do
•Jak se správně
nadřazených
teplých krajin a kteří
staráme o květiny.
a podřazených
zůstávají přes zimu
•Vypěstujte si po
užívání názvů zvířat,
Vánocích datlovník!
u nás? •Jaké další
rostlin, ovoce,
ovocné stromy znáš?
•Přiřazování názvů
zeleniny, nábytku...
•Článek o netopýrech. stromů a plodů
k obrázkům.
•Znáš nějakou píseň
•Poznáš písničku
•Doplň správně i/y do
o rybce, o lišce?
podle melodie (na
úryvků písní.
Zazpívejte šiji.
obrázku zobrazena
(Při té příležitosti si je
•Jmenuj hudební
intonace).
můžeme zazpívat.)
nástroje, které znáš.
•Písničkové hádanky,
•Zazpívej stupnici
poznáte písně podle
nahoru i dolů.
melodie, beze slov?
•Máte ve městě
•Podtrhněte v textu
•Namaluj, jaké byly
nějaké sochy? Znáš
jména malířů.
tvoje prázdniny a
jejich tvůrce? A víš,
•Poznáte podle
napiš obrázku název.
jak se máme
obrázků, kdo knihu
•Děti mají ještě
k památkám chovat?
napsal a nakreslil?
u několika úkolů
•Nakresli k článku
dokreslovat do
obrázek.
učebnice obrázky.
•Popis na výrobu
•U procvičování
advent, kalendáře.
podstatných jmen je
•Vyrobte si hodiny
zde popis k výrobě
ukazující roční doby.
hry.
•Pověz, komu
•Jak se chováme při
•Děti si zkoušejí, jak
bychom měli
seznamování, prosbě.
se ve které situaci
pomáhat.^Jak si
•Kdy se oblékáme
správně omluvit.
mohou pomáhat
slavnostně a jak
členové rodiny?
takové oblečení
•Které vlastnosti
vypadá?
považuješ za dobré?
•O pomoci starému
•pozdravy______
člověku.
•hádanky, soutěže,
•doplňovačky, hra,
jazykolamy, hry,
korektury
doplňovačky
•popletená přísloví,
pranostiky

SPN
1992

•Články o sýkorách,
0 veverce, zajícovi,
Praze.
•Co je to advent.
•Při procvičování
slov nadřazených a
souřadných využití
dopravních
prostředků, zeleniny,
hudebních nástrojů,
hub, květin, nářadí.
•Psaní adresy.
•O zvycích vánočních
a velikonočních,
připomenutí sv.
Martina a Mikuláše.
•Říkej podle obrázků,
1jak se chovají děti
cestou do školy.
•Melodie věty zazpívejte si uvedené
písničky.

•Vyrobte si košíček popis výroby vánoční
ozdoby.
•Zdvořilá žádost,
omluva a dotaz vyzkoušejte si to.

•jazykolamy, říkanky,
hádanky,
doplňovačky, hry,
korektury
•přirovnání, rčení a
jejich význam,
pranostiky

s b o r n ík n a p a d u

Snažila jsem se sestavit sborník nápadů k různým činnostem a
cvičením, které souvisí jak s výukou českého jazyka, tak s učební látkou
jiných vzdělávacích oborů a mohou se využít ve vyučování prvního stupně
základní školy. Některé z nich jsou běžně užívány již řadu let, proto jsem
je doplnila pouze nějakým nápadem ke zpestřením, oživení.
Jednotlivé nápady na cvičení a hry dále nerozčleňuji, protože všechny
tři složky českého jazyka spolu tak úzce souvisí, že další dělení na slohové,
jazykové a literární by bylo spíše zavádějící.
Text psaný kurzivou popisuje náměty,

ve kterých se objevuje

mezipředmětová návaznost českého jazyka na další předměty.

■ »Cizinec v naší třídě«
Můžeme si vymyslet imaginárního spolužáka, hlasovat o jeho jméně a
státní příslušnosti. Ale také se zamyslíme nad tím, proč se asi přistěhoval
do naší země.
Děti mohou spolužákovi zopakovat nebo vysvětlit, co jsme se dnes
v hodině naučili. Vymyslí různá cvičení pro lepší pochopení a procvičení
učební látky, opraví to, co mu dělá potíže (korektury) a pokusí se mu
stručně vysvětlit, jak to má být správně a proč. Seznamují ho s našimi
zvyky a slušným chováním v různých situacích, ale i se státními svátky a
významnými dny - co to vlastně oslavujeme, jak a proč atd.
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Učebnicí Jinan pro 5. třídy z roku 1993 žáky provází Japonka Joko.
Ideální by bylo seznámit děti s člověkem té země (spolužák z vedlejší třídy
nebo dospělý člověk apod.) v rámci školní besedy.
Při hledám důvodu odchodu (útěku) ze země můžeme vycházet ze
sociální a hospodářské situace. Zároveň máme příležitost získávat
zeměpisné znalosti z map i další literatury o státu, kontinentu, poloze
(např. japonský ostrov). Zajímavé by bylo vyhledat i další zvyklosti týkající
se běžného života, školství, stravování, nejdůležitějších státních svátků,
společenského chování atd.
Cizinec, kterého blíž poznáme, přestává být tak cizím a vzdáleným, což je
důležité pro přijímání lidí jiných národností a ras obecně. Na toto cvičení
je pak kdykoli v budoucnu možné navázat diskusí o etickém a správném
chování k jiným lidem, o toleranci, ochotě pomoci atd.

■ »Co kreslím?«
Mladším dětem dáme předlohu jednoduchého obrázku. Jeden žák
popisuje tvar obrázku spolužákovi, ten ho podle popisu kreslí na
odvrácenou stranu tabule. Starší děti mohou popisovat bez předlohy
libovolně zvolený obrazec (geometrické útvary, jednoduchý předmět,
jednotlivá písmena nebo téma dnešní hodiny).
—)• Co vznikne? Porovnáme oba obrázky.
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Několik námětů (ve zmenšené velikosti) pro různě staré žáky.

Čím jsou děti starší a zkušenější, tím složitější obrazec mohou
popisovat. Děti se procvičují v srozumitelném a jasném vyjadřování celými
větami nebo například v matematice.

■ »Co sem nepatří?«
-

Ze skupin nebo sloupců děti vyřazují slova, o kterých usoudí, že mezi

ostatní nepatří. Složitější je, když slova neuspořádáme do pravidelných
útvarů. Do skupiny také mohou nenáležet slova dvě. Existuje nekonečně
mnoho variant, zde uvádím některé z nich (v závorce složitější varianty pro
starší děti).

-

paterý, sedmerý, dvoje, šest. čtverý, dvanácterý, čtrnáctý, šestnácterý
(několik, šest, patnáctý, pětkrát, třetí, osmerý)

- podstatné jméno, číslovka, příslovce, množné číslo, citoslovce
(podstatná jména, částice, zájmena, přídavná jména, slovesa)
- flétna, klavír, triangl, buben, tympán, noty, kytara
(kytara, viola, basa, housle, violoncello, klarinet)
- dělitel, sčítanec, podíl, násobek, zlomek, součet, součin atd.
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Nekonečné množství možností skýtá prostor pro procvičení znalostí
všech vzdělávacích oblastí. Náročnost přizpůsobím věku žáků.

■ »Jaký by měl být můj kamarád«
(Pozn. Toto cvičení nezařazuji výjimečné podle abecedního pořádku, neboť cvičení další na ně
navazuje.)

-

Děti chci přimět k tomu, aby se zamyslely nad tím, které vlastnosti na

druhých oceňují a kterými naopak opovrhují. Mohu tak navázat na nějaký
příběh z knihy nebo přímo ze života, ze třídy.
, Liší se vlastnosti, které by měla mít vaše maminka nebo paní učitelka, od
těch, které by měl mít váš kamarád? Které ano a které ne?“
Ve cvičení využívají děti především rozmanitých přídavných jmen; poté
můžeme společně všechna najít a vytvářet k nim synonyma a antonyma.
„Kdo má ve s v to článku s>i;g D i3 B ug iJž^^;!^^

•■

Vypíšeme p ř íd a v n á jména pod sebe na tabuli a porovnáme, která
slova se opakují nejvíce a která z nich mají stejný či podobný
význam. Které slovo z těchto synonym je užito nejčetněji a proč?
„Napadnou vás teď ještě další vhodná přídavná jména?“
Žáci si rozšiřují slovní zásobu (Co to vlastně je? Aktivní a pasivní
slovní zásoba - která z těchto dvou „zásobáren“ je asi početnější?),
zkusíme nacházet i slova málo používaná, hledat ve slovníku apod.
Také v prvouce se hovoří o tématu kamaráda, dobrého přítele, o tom,
jaké by měl mít vlastnosti a povahu. Děti přimějeme k zamyšlení nad tím,
co oceňují na druhém, případně k tomu, zda by v hodnocení samy obstály
zda by mohly být někomu dobrým přítelem.
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■ » D eset^ 3.B«
Název přizpůsobíme tomu, Icolik bodů vymyslíme (Sedmero,
Dvanáctero...) a pochopitelně názvu třídy, se kterou ho vymýšlíme.
Úkol úzce souvisí s předchozím cvičením, na které můžeme navázat.
Vymýšlíme s dětmi vlastní řád, pravidla chování naší třídy. Vlastně
bychom měli žáky dovést k tomu, aby pochopili, že podle toho, jak se
budu chovat ke svým spolužákům a lidem ve svém okolí, bude se jejich
okolí chovat knim. Vhodné je využít tzv. brainstormingu*, přičemž
pečlivě zapisujeme jakýkoli nápad dětí na tabuli. Po uplynutí stanovené
doby mezi děti vstoupíme, vše si ještě společně přečteme, pečlivě
vybereme a shrneme důležité myšlenky do několika bodů, které se stanou
Desaterem naší třídy.
-

Hotové Desatero přepíšu velkým písmem na počítači, pod ně nalepíme

společnou fotografii a všichni se podepíšeme. Můžeme vymýšlet přesnou
podobu společně s dětmi, které se případně mohou zapojit do jeho výroby.
Myslím si, že cvičeníje vhodné pro všechny věkové kategorie dětí, které
by se měly učit přemýšlet o etickém chovám, chovat se ohleduplně a
dodržovat daná pravidla. Začala bych s ním hned v pololetí 1. třídy, když
si žáci osvojí, jak by se ve škole měli chovat a jak se mají spolužáci chovat
k sobě navzájem.

~H ------------ ---------2 a n e T doslova „bouřeni mozků“. Jedna z technik rozvíjejících tvořivé myšlení.

„ btamstormmg
B „„covníkv, konstruktérv, ekonomy, nyní má Širší použití, např. ve vyučování
Původně byla
^ ^ skupinovou diskusi a skupinové řešení problémů (skupina má 5 - 12
jako a k t i v i z a c n i prvek.
nahrávána a analyzována. První fáze staví na spontánním produkování
členů). D i s k u s e j e do jiste mm
řešem', pnčemž je zakázáno nápady hodnotit, kritizovat,
nápadů,
inspirujících
ene
analyzují,
seskupují, modifikují, dopracovávají s cflem nalézt co
omezovat. Teprve ve dnúie tazi se nap y
nejlepší (netradičm) řešení.

^

(P edagogický slovn ík , 2 0 0 3 )
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■ »Diktáty«
I

diktáty se mohou stát dětem přitažlivější, zajímavější a zábavnější,

když v nich nebudou vzbuzovat strach a nervozitu. Toho lze dosáhnout,
když nebudeme zadávat dětem jen známkované kontrolní diktáty.
V diktátech můžeme procvičovat, rozvíjet a upevňovat znalosti získané
v jiném vyučovacím předmětu (nejlépe bezprostředně poté), nebo žáky
naopak prostřednictvím diktátu seznámíme s obsahem vyučovací látky,
o které se v následující hodině dozvíme bližší podrobnosti. V uvedené
ukázce se děti seznámí s výrem velkým, zároveň si procvičí vyjmenovaná
slova.

° Výr velký
Výr je naše největší sova. Vyskytuje se dost vzácně. Nápadným znakem jsou
pírka, která mu na hlavě vyčnívají jako uši. Na lov vylétá mezi západem a
východem slunce. Loví jen živá zvířata. Sídlí vysoko ve skalách, ale i ve
vykotlaných stromech.

Při diktátech lze dobře využit různých odborných článků, především
o rostlinách a zvířatech nebo o nějakých zajímavostech, aktualitách,
výstavách, návštěvě divadla i dojmu z přečtené knihy a jejím obsahu.
Při tzv. běhacím diktátu se děti v hodině češtiny i protáhnou.

■ »Doplňovačky«
Vymýšlíme dětem doplňovačky na libovolná témata a můžeme je
využít například jako úvodní motivaci k činnosti. Starší děti mohou samy
vytvářet doplňovačky pro ostatní spolužáky.
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Téma dnešní hodiny je

(Doplň tajenku.)

K

O

s

- Černý pták se žlutým zobákem

T

M

A

- antonymum ke slovu SVĚTLO

A

V

- pták s velkým ozdobným ocasem

N

O

C

- antonymum ke slovu DEN

P

S

I

P

------F-------

V

- množné číslo substantiva PES

křížovce dojdeme v tajence k tématu hodiny tím, že procvičujeme

znalosti získané v jiných hodinách. Opět můžeme přizpůsobi^tmšim
potřebám a podle libosti procvičíme vědomosti kteréhokoli vyučovacího
předmětu.

■ »Hádejf na co myslím«
Ve všech variantách hiy je předpokladem, že zvohme jednoho žáka,
kteiý plní hlavní úkol, a ostatní účastníci hry hádají. Ten žák, který slovo
uhodne, si se svým spolužákem vymění roli a hra se může opakovat,
a) - Zadám nadřazené slovo či slovní spojení (nebo ho zadají sami žáci)
např. hudební nástroj, těleso či rovinný útvar, číslo, sportovní
náčiní, panovník nebo jiná historická osobnost (skladatel,
výtvarník, spisovatel), zvíře, rostlina, měsíc v roce apod.
Vybraný žák si myslí jedno slovo jemu podřazené a na dotazy
ostatních, kteří se snaží ono slovo odhalit, odpovídá jen ANO/NE
Zpočátku myšlené slovo napíše zezadu na tabuli a učitel spolu
s ním kontroluje, zda odpovídá správně. Po uhodnutí slovo všem
ukážeme.
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b) - Dítě samo popisuje věc např. jen s využitím sloves, příd. jmen,
slov podobného významu apod. (Pravidla se stanoví předem podle
učební látky, které se v češtině právě věnujeme.)
Buď musíme volit jednodušší slova, nebo tuto variantu dávat pouze
zkušenějším dětem či volit slova z blíže vymezeného okruhu
(např. jen předměty, které jsou ve třídě, ovoce, zvířata apod.).
c) - Jiná obdoba hry vypadá tak, že každý z žáků napíše na lístek
dobře zvolené slovo (můžeme zadat podmínky, slovo má být:
podstatné jméno; sestávající ze sedmi písmen; uvedeno v l.pádě;
rostlina; živočich; choroba; část těla atp.), vybraný žák si jeden
lísteček vylosuje a snaží se věc na lístku napsanou opsat tak, aby v
popisu ono slovo (ani jemu příbuzné) nezaznělo. Pokračovat může
v tomto případě pro změnu žák, jehož lísteček si dítě vylosovalo.
Při losování zdůrazníme, že teWjehož slovo se hádá, se kola
neúčastni.

Děti musí zapojit fantazii a logické uvažování, na základě daných
informací své představy třídit, případně volit srozumitelné otázky, díky
kterým získají další potřebnou indicii. Všichni účastníci hry se snaží
hovořit v souvislých větách.
Pomocí hry se dají procvičovat a opakovat vědomosti a znalosti
prakticky všech vyučovacích předmětů (viz. varianta a).
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■ »Herbář«
S dětmi můžeme vyrábět herbář, a seznamovat je tak s běžnými
rostlinami našeho okoh\ porovnávat je s obrázky ze skutečných atlasů a
také se o nich něco víc dozvědět. V rámci toho děti seznamujeme
s rozličnými názvy rostlin, které nám o ní mohou leccos prozradit (jak
vypadá, jakou má barvu a další vlastnosti, kde roste, za jakého počasí, kdo
sejí živí, zda je jedovatá nebo léčivá, jaké látky obsahuje, zda voní atd.).

R O S T L IN Y -

V některých názvech si můžeme dokonce procvičit

vyjmenovaná (viz. str. 77) a jim příbuzná slova nebo psaní mě/mně
(pomněnka bahenní).

V jiných se pokusíme odhalit původ názvu rostliny nebo vymyslet krátký
příběh, jak rostlina k názvu přišla.

Několik zajímavých názvů:
bělotm kulatohíavý, blatouch bahenní, bledule jarní, bříza bělokorá, dobromysl
obecná, dvouzobec trojdílný, hlaváček jamí, hloh jednoblizný, hluchavka
nachová, jehlice trnitá, kohoutek luční, koníklec luční, kozlík lékařský, křen
selský,

kýchavice

bílá,

lomikámen

zmatý,

lýkovec jedovatý,

maceška

trojbarevná, mateřídouška obecná, modřenec hroznatý, mořena barvířská,
náprstník vlnatý, netýkavka nedůtklivá, pivoňka úzkolistá, plamének alpský
plicník lékařský ptyskyřník velký mlík zlomocný sedmikráska chudobka,
smetanka lékařská, sněženka podsněžník, srdcovka drobnokvětá, tulipán
zahradní, violka vonná, voskovka menší, vlaštovičník větší, zeměžiuč hořká,
zemědým lékařský...
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Některé názvy rostlin zase zní jako slovní hnčky - tulipán (via ukázka
h á « n i řiď v n H T Ž ář.W a s i l i i s t r a n í A

V

R o m a '4

• „Jak by se další z mnoha výše uvedených názvů daly výtvarně
pojmout?“ Navazujeme na výtvarnou výchovu a fantazijni
představy dětí.

HOUBY - kuřátka zlatá, kačenka česká, hadovka smrdutá. krásnorůžek
lepkavý, Jidášovo

ucho,

holubinky

(namodralá,

nazelenalá,

odbarvená,

mandlová), hřiby (bronzový, duhový, kaštanový, dutonohý, kovář, královský,
satan, modrák, smrkový, přívěskatý, sivý. žlučník, žlutomasý), klouzci (kravský,
sličný, bílý)

atd.

Dále také lysohlávky, lišky babky závojenky, pýchavky, šťavnatky, václavky,
ucháče, penIzovky apoá.

Žáci

mají možnost si zopakovat a získat přírodovědné znalosti o

různých rostlinách, poznat jejich podobu, naučit se správně psát názvy a
také se zamyslet nad původem jejich vzniku. Kromě toho se procvičí ve
vyhledávání v různých atlasech, naučných knihách či na internetu
Samotná výroba souvisí s dovednostmi pracovní výchovy, protože herbář
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by měl být upravený, přehledný a také zajímavě výtvarně pojatý. I další
zajímavé úkoly v rámci hodin výtvarné výchovy se dají vymyslet.
Mnohoznačnost různých výše uvedených (i jiných) názvů přímo svádí ke
kresbě, či jiné výtvarné technice s využitím fantazijních představ žáků,
jejich smyslu pro humor, nadsázku, jazyk.

-

Na téma rostlin můžeme volně navázat živočichy a jejich názvy, které

jsou neméně zajímavé. Řadu z nich budou děti znát alespoň z doslechu,
stačí uvést pár příkladů, aby samy vymýšlely další, hledaly je v atlasel/či
jich několik samostatně vypsaly za domácí úkol.

ŽIVOČICHOVÉ
bezobratlí - motýli - babočka paví oko, žluťásek jižní, bělásek ovocný,
peňeťovec malý, bělopásek dvouřadý, bělokřídlec luční, hnědásek kostkovaný,
soumračník rezavý, ohniváček čemočarý, okáči, modrásci

- pavouci -

vodouch stříbrný, křižák, skákavka,

sklípkan,

čelistnatka

-

brouci -

nosorožík Kapucínek,

běloskvmec

tečkovaný,

zlatohlávek zlatý, kozlíčci, roháči a roháčci, vodomilové, íýkožrouti, nosatci,
kůrovci

- stonožkv. mnohonožky, strašilkv. zákeřnice
mlži - perlorodka říční
plazi - slepýš křehký korálovka pruhovaná, hlavatka kočičí, psohlavec zelený,
bradavičník jávský, vejcožrout rezavý, kruhochvost nížinný

Žébv - skokan hnědý, rosnička zelená, kuňka žiutobnchá
rvbv - čichavec perleťový, okatec stříbřitý, přísavník hřebenitý, klaun očkatý
savci - bodlinatka tmavá, přímorožec šavlorohý, hlodoun menší,
nosorožec tuponosýjižní, pásovec štětinatý, los evropský
ptáci - ostříž lesní, lyska černá, hrdlička zahradní, ledňáček říční.
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krutihlav obecný, rákosník obecný, zvonek zelený, králíček obecný,
sedmihlásek hajní, běloňt šedý, modráček tundrový, sýkory (uhelníček,
modňnka, babka, parukářka), potápky (malá, roháč)

atd.

■ »Honička s češtinou«
V

tělocvičně rozprostřeme po celé ploše dvojice čtvrtek (Ij^vojic musí

být alespoň tolik, kolik je žáků) správě procvičovanou učební látkou
českého jazyka ( i/y; mně/mě; znělá/neznělá hláska na konci slova). Každé
z dětí před začátkem hry dostane stejný počet bodů (náramků, uzávěrů
z PET lahví apod.), poté žáci běhají mezi kartami a na smluvený povel
mají za úkol zdvihnout nad hlavu kartu mnou požadovanou.
Např.: „Ypsilon!“ (Nebo písknu a Y ukážu předepsané na čtvrtce.)
Kdo ukáže špatně, ztrácí jeden bod a hraje se dál, vítěz(ové) mohou
navrhnout hru, kterou si zahrajeme na konci hodiny.
-

Můžeme vytvořit také trojice a procvičovat určování rodů, pádů atd.

° Na podlaze jsou vedle sebe dvojice slov jako např.: um_várna,
stm_vá se;

sm_šek, nesm_sl:

l_zátko, l_kovec;

v_nice, v_staviště;

p_rko,

p jllk ; hm_zožravec. m_minko; s_rovátka, s_rka; us_nám, s_reček; M Jena,
Přem_sl;

pl_noměr, l_stí;

zmrzl_na, nepo!_kej:

ml_nice, l_šák;

slab_ka,

bab_ka; b-linky, b_tva; hřeb_k, b_střina; bab_čka, b_dliště; prům_sl, miláček;
pampeliška, l_sinka; m_š, m_sa.

Děti při hodině tělocviku mají možnost procvičovat například
vyjmenovaná slova. Navíc každá obměna hry „na honěnou “je vítána.
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■ »Hra s abecedou«
Děti si pomocí hry procvičují řadu abecedy a orientaci v ní spolu
s jednoduchým sčítáním a odčítáním. Můžeme tak vytvářet různé šifrované
zprávy nebo jejich části, které děti odhalují. Pravidla žákům předem
vysvětlíme, např. f+5 znamená, že v řadě abecedy postupuji od písmene ef
o 5 písmen dál, prvním písmenem níže uvedené šifry tak bude písmeno jé
atd.
Později vyzkoušíme, jak to dětem jde, například tak, že každý na
lísteček napíše své zašifrované jméno, všechny lístečky hodíme do krabice,
zamícháme a každé z dětí si zase jeden vylosuje. Děti luští jméno
spolužáka, jehož lístek si vylosovaly, a odhalují případné chyby.

° V Šifře se skrývá jméno autora básničky, kterou se dnes naučíme.
Vylušti ji a správné doplň chybějící čárky nad písmeny;

(Šikmá čára / od sebe odděluje písmena, dvojitá čára // jednotlivá slova.)

f+5/k-2/š-2/č+8//x+3/b-1 /ď-2/f-1 /h+4//
Cvičení je vhodné zejména pro procvičování látky 2. třídy kdy se žáci
učí automaticky a bez dlouhého uvažování pohybovat v řadě abecedy a
zároveň si v matematice už musí být jisti jednoduchými příklady, při nichž
využívají sčítání a odčítání.
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■ »Motanice«
Motanice je pomůcka, kterou si žáci procvičují znalosti a vědomosti
z různých vyučovacích předmětů. S jednou motanicí může pracovat pouze
jeden žák, pak si je mohou prostřídat.
Žáci provázkem spojují výraz z horní řady s náležitým výrazem řady
dolní, začíná se zleva a končí posledním slovem vpravo. Když pomůcku
otočí na rubovou stranu, mohou si stejným způsobem zkontrolovat, zda
mají úkol správně. Druhá strana íunguje jako kontrola, pokud jsou i výrazy
na této straně správně pospojovány, znamená to, že žák úkol bezchybně
splnil, může provázek rozvázat a pomůcku dát dalšímu zájemci. Pokud ne,
musí odhalit chybu a od ní pokračovat správně dál.

° Pospojuj Žlutým provázkem slova z horní řady s výrazy z řady
dolní, začni prvním slovem nahoře a postupuj dál vpravo. (Ze strany

druhé by se postupovalo zprava doleva.) Na druhé straně si můžeš
zkontrolovat, zda jsi první část splnil(a) správné.
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z jedné strany procvičujeme aktuální učební látku ČJ (pády; vzory;
slovní druhy; doplňovačka y/i, ý/í,je/ě, mně/mě; synonyma; antonyma ...),
ze strany druhé vědomosti týkající se přírodovědy (mládě/matka,
ústrojí/orgán) nebo jakékoli jiné oblasti vzdělávání (násobky a sčítance
čísel, hlavní město/stát, stát/kontinent).

■ »Návštěva v zoo«
-

Nej lepší by bylo, abychom činností navázali na návštěvu zoo, kterou se

třídou podnikneme. Děti tak budou vhodně motivovány a dostanou
možnost znázornit to, co je zaujalo.
-

Na větší čtvrtku děti tvoří koláž z barevných papírů (zvířata mohou děti

i modelovat a vytvořit pak společně jedno velké safari s výběhy a
jednotlivými pavilony). Úkol je omezen tím, že volí pouze ta zvířata,,
jejichž jména mají i/y v obou částech názvu. Děti na tuto činnost můžeme
upozornit ještě před samotnou návštěvou zoo, aby se na to měly možnost
připravit a zaměřit. Při samotné výtvarné části si žáci v momentech, kdy si
nepamatují přesné detaily, mohou vypomoci vlastní fantazií, spolupracovat
s atlasy a naučnými knihami. Podle podoby pak ostatní tipují, co je to za
zvíře, čím neobvyklejšího živočicha si tvůrce zvolí, tím bude hádanka
obtížnější.
-

Cvičení je vzhledem k častému výskytu cizích slov vhodnější pro starší

žáky, ti se pak snaží vysvětlit, jaké i/y se ve slovech píše. Toto objasnění,
spolu s krátkým referátem o několika větách, následuje až poté, co ostatní
žáci uhodnou, o jaké zvíře jde.
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živočichové pražské zoo:
bazilišek zelený, čichavec líbající, dikobraz srstnatonosý,

frankolín žlutokrký,

gorila nížinná, hadilov písař, hrdlička čínská, hrošík Uberijský, ibis rudý, irena
tyrkysová, kachnička mandarinská, kardinál rudokápový, kolpík bílý, lori olivový,
lvíček zlatohlavý, maki trpasličí, nyala nížinná, pekari páskovaný, pískomil
veverkoocasý, přímorožec beisa, tapír jihoamerický, tygr ussurijský, sklípkan
Crawshayův, wapiti manitobský, žirafa Rothschieldova atd.

Dětí si spolu s pravopisnými a stylistickými dovednostmi procvičují
(získávají) i znalosti přírodovědné. Na ty přímo navazuje výtvarná činnost.

■ »Obhajoba vlastní výtvarné práce«
-

Tím, že po každé výtvarné činnosti následuje posezení a popovídání si

v kroužku nad jednotlivými výtvory, učíme děti vyjadřovat svoje postřehy
a názory, akceptovat názory druhých a přijímat kladnou i zápornou kritiku.’
Zároveň žáky učíme obhájit svůj názor před ostatními, líčit vlastní zážitky
a prožitky jak písemnou, tak ústní formou.
-

Děti se již od počátku školní docházky učí vyjadřovat k vlastní tvorbě i

tvorbě spolužáků. Při vyjadřování se k práci spolužáka bych zdůraznila, že
důležité a zajímavé je pro nás především to, jak na děti výtvor působí, co
jejich pocity způsobuje, mohou přemýšlet i o tom, co asi cítil při tvorbě
sám autor.
Výhodou společného posuzování tvorby žáků je fakt, že ihned
dostáváme zpětnou vazbu, je však třeba jednat opatrně a citlivě, abychom
předešli vytváření nejrůznějších zábran a případných nedorozumění, jež by
mohly narušit jak samotné vztahy ve třídě, tak i naši vlastní práci s daným
dětským kolektivem.
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Děti se uči vzájemné toleranci, citlivému chování k ostatním (hledat to
pozitivní a umět šetrně a jasně sdělit, co se mi nelíbí). Propojují se zde
především schopnosti slohové a komunikační složky češtiny s výukou
výtvarné výchovy. Zpočátku bych se soustředila na obsah sdělení žáků,
poté je postupně seznámila i s odbornou kritikou a začala klást požadavky
na spisovné, souvislé a stylisticky správné vyjadřování a používání
odborných termínů.

■ »Obal na knihu«
Den dětské knihy (2.4.) oslavíme tím, že si každý žák přinese svou
oblíbenou knihu a představí ji celé třídě. Pokud se jedna kniha objeví
vícekrát, začne mluvit jeden a ti další jej doplní o vlastní dojmy a postřehy.
Kromě souvislého vyjadřování a líčení zážitků můžeme besedu propojit
s výtvarnou výchovou tak, že vyrobíme obal na knihu, které se dnes už tak
často na dětských knihách neobjevují. Nejdříve musíme přesně naměřit
potřebnou velikost papíru a po připomenutí toho, jak takový obal vypadá,
už děti tvoří podle vlastnífantazie.

■ »Pranostiky«
-

V některých učebnicích češtiny se objevují různé pranostiky, několik

jich vybereme a úkolem dětí bude zařadit je do jednotlivých měsíců nebo
náležitých ročních období. Záleží na věku dětí a jejich zkušenostech. —>
„Znáš ještě některé další pranostiky?“
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Pro inspiraci uvádím několik pranostik týkajících se jednotlivých
měsíců:

leden: Ve dne jas, v noci mráz. Na Nový rok o slepičí krok.

V ... za pec si sednu. Na Tři krále o skok dále.
Únor: Na Hromnice si musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Na Hromnice o hodinu více. Masopust na slunci - pomlázka u kamen,
březen: Na sv. Jáchyma, skončila se již zima. ... slunce má krátké ruce.

... - za kamna vlezem.
duben: Panská láska a ... sníh za mnoho nestojí.

Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý. Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři,
květen: Mokrý máj - v stodole ráj. Sv. Žofie políčka často zalije.

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
červen: Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
červenec:Když dne ubývá, horka přibývá. Sv. Markéta, hodila srp do žita. .
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Sv. Anna - chladna z rána.
srpen: Srpen má nejkrásnější počasí v roce.

Sv. Terezie zasazuje zimní okna. Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
září: O Marie narození - vlaštoviček rozloučení. ..., na léto jde stáří.

Teplé . .." dobře se ovoci a vínu daří.
říjen: Září víno v aří,... víno pijem. Po sv, Tereze mráz po střechách leze.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Sv. Voršila zimu posílá,
listopad: Na sv. Martina bývá dobrá peřina.

Sv. Cecílie sněhem pole kryje. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
prosinec: Po sněhu Bára s Mikulášem šla. Lucie noci upije a dne nepřidá.

Na Boží narození o bleší převalení.
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o starých lidových moudrostech v pranostikách se hovoří také v rámci

prvouky. Děti by měly vědět, co pranostiky znamenají, proč a jak vznikaly.

■ »Průvodce městem, pamětihodností«
-

Úkol žáků spočívá v tom, že mají ostatní nalákat k návštěvě libovolně

zvoleného města nebo památky. To předpokládá, že si osvěží vlastní
znalosti a vzpomínky, na jejichž základě vyberou nějakou zajímavou
lokalitu, nejlépe takovou, aby o ní nepsali i ostatní. Podle schopností žáků
určíme, zda budou hovořit s pomocí osnovy nebo psát referát, který nám
v hodině přečtou.
-

Kromě stylistických a jazykových dovedností si žáci procyičí i užívání

velkých písmen.

Cvičení úzce souvisí i se znalostmi vlastivědnými a přírodovědnými. .
Zjišťují, jaká jiná města, památky, přírodní úkazy a další možnosti pro
volný čas najdeme v okolí Starší děti mohou například popsat nějaké
zajímavé živočichy nebo rostliny, které můžeme v této oblasti objevit.
Popíší, co se v této lokalitě pěstuje, vyrábí. O jaký jd e kraj, mluví se zde
nářečím, mají tu nějaké místní zvyklosti, kulinářskou specialitu... ?

■ »Přáníčka«
k Svátku matek. Vánocům, Velikonocům apod.
Kromě státních svátků, které jsou také jistě námětem k povídání,
výtvarné či jiné činnosti, existuje např. i
zamilovaných -

Mezinárodní den míru (1.1.), Svátek

Valentýn (14.2.), Mezinárodní den za odstranění rasové
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diskriminace (21.3.), Mezinárodní den učitelů (28. 3.), Mezinárodní den dětské
knihy (2.4.), Světový den zdraví (7.4.), Mezinárodni den rodiny (15.5.), Světový
den bez tabáku (31.5.), Mezinárodní den děti (1.6.), Světový den životního
prostředí (5.6.), Den otců (19.6.), Mezinárodní den hudby (1.10.), Mezinárodní
den zvířat (4.10.) a spousta dalších, týkajících se kupříkladu obětí
diskriminace, domácího násilí, handicapovaných osob atd.
Toto všechno jsou náměty k diskusím, k vyjádření názorů a zkušeností
dětí. Pro učitele je to jedinečná možnost, jak se o dětech dozvědět něco víc,
také tímto způsobem může příznivě ovlivnit jejich názor na daná témata,
přiblížit třídě obecné povědomí o probíraných záležitostech (událostech)
rozšířené ve společnosti, jejíž součástí jsou také všichni žáci.
Děti si při vymýšlení nápaditého (rýmovaného) textu procvičí i správné
psaní velkých písmen.
Řadu

námětu

můžeme

propojit

s povídáním

o „správném

chování“,o kulturním světě a jeho přínosu, o zdravé výživě (vitamíny,
vyvážená strava, sport, duševní pohoda...) apod.
V hodinách výtvarné čí pracovní výchovy mohou děti kromě přání vyrábět
různé dárečky, plakáty pro připomenutí významného dne ostatním.

■ »Přirovnání«
V

učebnicích češtiny se na prvním stupni často objevují různá

přirovnání. Můžeme se s dětmi zaměřit na ta, ve kteiých se mluví o
zvířatech a rostlinách a co nejvíce jich vymyslet. Navazovat může slohové
cvičení, ve kterém několik přirovnání použijeme.
-» Sledujeme, od čeho je které přirovnání odvozeno (vlastnosti,
vzhled ap.). Pro starší děti můžeme vytvořit tzv. popletená přirovnání, kdy
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bude úkolem žáků správně je pospojovat. Nebo mohou žáci neúplná
přirovnání dokončovat, doplňovat vynechané slovo.

Využít přirovnání můžeme např. takto;
Spoj výrazy z levého sloupce s náležitým výrazem ze sloupce
pravého. (Nápověda: žádná spojovací čára nebude vodorovná.)
zpívá jako

sůva

kouká jako

osika

páchne jako

dudek

je urostlý jako

slavík

klepe se jako

žirafa

jehoiřkájako

čečetka

spí jako

jedle

je vysoká jako

tchoř

běhá jako

velblouda

dělá z komára

pelyněk

o kom říkáme, že je skňVan, slon v porcelánu, čemé ovce rodiny, s lř lM ,
slimák, o s e l ... ?

^

Jak se takový člověk chová? Řekni jednou větou.

Ve cvičení se žáci zaměří na jednotlivé vlastnosti zvířat a rostlin, každý
se snaží zjistit víc o tom, co ho nejvíce zaujalo. Déti tak získávají
podrobnější znalosti přírodovědné a v další hodině své poznatky sdělí všem
ostatním. (Např. Jak jsou vysocí žirafí samec a samice, liší se od sebe
výškou jednotlivé druhy? Co způsobuje zápach tchoře a j e mu k něčemu
užitečný?)
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■ »Reklamní slogan«
Na to^o nás zajímá či zaujalo, mohou děti vymyslet reklamní slogan. Žáci
mají za úkol využít synonym, antonym a přirovnání, ale i možností
stupňování přídavných jmen apod.
-

Co nás na reklamách baví, která nás zaujme (zaujala v poslední době)

a proč??
—>V reklamních spotech či na plakátech bývá často užitá i nadsázka
a vtip atd.
Je potřeba udělat výtah toho nej důležitějšího, vytvořit zkratku
tak, aby podstata zůstala - bylo vyzdviženo to, na co chci
upozornit a nalákat zákazníky.
Jelikož na nás v dnešní době reklama působí každodenně ze všech
stran, je důležité a pro děti zajímavé o ní mluvit. Můžeme navázat na
diskusi o manipulaci (co to je, jakými způsoby se manipulace projevuje,
setkali jste se s ní?) a etickém chování obecně. Na toto cvičení také může
navázat rozhovor o „estetickém vkusu“, uděláme rozbor toho, čím se na
nás reklamní tvůrci snaží zapůsobi^td.
Ve výtvarné výchově žáci ke svému sloganu vytvoří návrh na billboard,
ujasníme si, jaká základní kritéria by měl splňovat, a dál děti tvoří podle
své fantazie.

■ »Skládánípohlednic«
Každé z dětí dostane jednu kartu s obrázkem města, na prázdnou
rubovou

stranu o něm velkým tiskacím písmem napíše pár větami

základní informace, zajímavosti. Když je karta hotová, rozstříháme ji asi
na tři až pět dílů. Každé z dětí dostane do ruky jeden dílek obrázku
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s textem (jiného, než sám popisoval) a vyhledává k němu chybějící části,
které promícháme a rozložíme na podlahu. Celý text žáci přepíší do sešitu
psacím písmem, přičemž dbají především na správné psaní velkých písmen
ve vlastních jménech.

° PÍSEK LEŽÍ NA BŘEHU ŘEKY OTAVY, ASI 100 KM JIŽNĚ OD PRAHY.
VÝZNAMNOU PAMÁTKOU MĚSTA JE NEJSTARŠÍ DOCHOVANÝ KAMENNÝ
MOST V ČECHÁCH Z POLOVINY 13. STOLETÍ. NEDALEKO PÍSKU SE
ROZKLÁDÁ ZNÁMÝ TÁLINSKÝ RYBNÍK A TAKÉ ORLICKÁ PŘEHRADA
S HRADEM ZVÍKOV A ZÁMKEM ORLÍK.
Takovým cvičením můžeme procvičovat i vědomosti týkající se

přírodovědných, zeměpisných i dalších oblastí. Obrázky a následně pak
doplňované texty stačí ^f)měnit za živočichy, rostliny, osobnosti, státy atd.

■ »Slova jednoznačná/mnohoznačná«
-

Při procvičování slov jednoznačných a mnohoznačných můžeme výuku

zpestřit otázkou, zda i název města či vesnice může znamenat ještě něco
jiného.
—>Jde o slova mnohoznačná? Proč se ta města asi jmenují zrovna
takhle?
-

Hledáme taková města a obce v paměti i na mapě.

Z jakého důvodu je asi název města odvozen zrovna od tohoto slova?
Má někdo možnost to zjistit? Informace mohou žáci sami či ve dvojicích
vyhledávat (odkaz na kroniky - Co to je?, internet, podrobné mapy, knihy o
historii měst atd.). Zopakují si tak i psaní velkých písmen v názvech měst a
obcí.
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Několik měst a obcí pro inspiraci:
Lány, Lednice, Loket, Malá (Hrubá) Skála, Nový Kostel, Peklo, Písek, Polička,
Ruda, Smrk, Zahrádky...

Vlastivědné a zeměpisné znalosti můžeme ještě prohloubit, když
alespoň o významnějších městech a vsích zjistíme nějakou zajímavost a
jejich polohu na mapě.

■ »Slova významově nadřazená/podřazená/souřadná«
Oživit a zpestřit výuku slov nadřazených, podřazených a souřadných
můžeme pomocí využití různých výrazů.
Volbu jednotlivých výrazů musíme přizpůsobit stáří a vědomostem dětí,
složitější (např. hlavní město států) můžeme zkusit zadat dětem jako
experiment bez hodnocení, nebo jim poskytneme možnost pomáhat si
samostatným vyhledáváním v mapách a atlasech. Výhodou je, že zadání
můžeme libovolně přizpůsobovat právě probírané látce.

o DOPLŇ SLOVA NADŘAZENÁ

+

ke každé z řad uveď další
slovo souřadné.

- rotační kužel, koule, krychle, pětibokýjehlan...

(těleso)

- Pardubice, Kolín, Havířov, Zlín, Český Krumlov, Rakovník...
- Berlín, Vídeň, Varšava...

(hlavní město sousedního státu)

- čich, sluch, hmat, chuť...

(smysl)

(české město)

atd.
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■slepice, ovce, koza, kráva, krůta... (domácí zvíře)...
■vlk, liška, medvěd, rys... (šelma)...
■rorýs, jestřáb, hrdlička, sýkora... (pták)...

—> (živočich)

užovka, zmije, krajta, kobra... (had)...

KE KAŽDÉMU ZE SLOV DOPLŇ ALESPOŇ TŘI SLOVA
PODŘAZENÁ.

- léčivá rostlina, ovocný strom, lesní plod, houba, geometrický rovinný útvar,
rybník, zámek, mléčný výrobek, část lidského těla, vnitřní orgán, tělocvičné
náčiní a nářadí atd.

KE KAŽDÉMU SLOVU DOPLŇ TŘI SLOVA SOUŘADNÁ
+ do závorky uveď slovo jim nadřazené.

- Karlštejn, klarinet, borovice, Ohře, žito atd.

Procvičovat tak lze znalosti prakticky kteréhokoli vyučovacího
předmětu.
Hudební výchovu (opery, lidové písně, hudební skladatele...), výtvarnou
výchovu (malíře, techniky, sochaře, výtvarná období...), matematiku
(početní operace, názvy čísel...) atd.
/

■ »Třídní Časopis«
Školní časopis dětem poskytuje možnost vyjádřit se pomocí básně,
povídky, referátu. Žáci mohou přispět do výtisku pohádkou, rozhovorem.
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výsledkem ankety, hádankou, kvízem, křížovkou, fotografií, kresbou,
úvahou, citátem měsíce (jde-li o měsíčník), vtipem (nejlépe ilustrovaným),
seznámením

s aktualitou či nějakou zajímavostí (výstava, kniha, film,

divadelní představení, sportovní utkání...).
Žáci si rozeberou funkce různě zaměřených redaktorů, korektorů, grafiků,
vydavatel může mít na starosti kopírování apod. Důležité je, aby měl každý
svou funkci.
Děti si pomocí vydávání časopisu rozšiřují obzory přirozeným a
zábavným způsobem, dozví se spoustu zajímavostí z různých oborů. Mimo
to se učí spolupráci ve skupině, toleranci a respektování názorů ostatních,
zároveň i sebeprosazení a vyjádření vlastní myšlenky.

■ »Ukrytá čísla«
-

Vymýšlíme různé skiývačky pro letopočty a jiné zajímavosti. Zároveň

s žáky procvičujeme znalosti pádů, slovních druhů, určování osoby atd.

° VÍŠ, jakou rychlostí dokáže běžet nejrychlejší savec na světě,
gepard?

(Urči čísla pádů u jmen ve větě a získáš trojciferné číslo, které ti na

otázku odpoví. Než začneš, zkus to odhadnout. Umíš za číslo správně doplnit
jednotky?)

Honza a Tonda píší dopis nemocnému Štěpánovi.

°Víš, ve kterém roce vylétl do vesmíru první občan naší republiky,
Vladimír Remek?

(Když určíš slovní druh prvních slov uvedených vět a

slovní druh nahradíš náležitou číslicí, dozvíš se to. Spočítáš, kolik let bylo toho
roku tvé mamince a tatínkovi?)
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Olga vyběhla na zahradu. Kéž by svítilo sluníčko! Na obloze to
ale vypadalo spíš na pořádnou bouřku. A tak jsm e zůstali doma a
hráli pexeso.

Ve cvičení se děti mohou dozvědět různé zajímavosti, nebo jim cvičení
poslouží jako kontrola ke složitějším výpočtům v matematice (Vyjde mi
totéž číslo?). Navázat na ně můžeme otázkami z jiných oborů. Ve výše
uvedené ukázce navazuji na znalosti jednotek a odčítání. Starším dětem
bych u příkladů nemusela uvádět název zvířete a jméno V. Remka, mohou
je tipovat a pak si svůj tip ověřit atd.

■ » Víceslabičná slova«
Zároveň s určováním počtu slabik slov můžeme procvičovat i
jednoduché sčítání, odčítání, případně i násobení a dělení v rámci číselných
řad.

oJednotlivá slova nahraďte takovým číslem, kolika slabikami je dané
slovo tvořeno. Vznikne číselná řada, kterou máte za úkol vypočítat.
pampeliška + slunečnice + kolovrátek - růže x televize - kuřátko petrklíč - mléko - borovice = .....

Řady slov, posléze matematických úloh, přizpůsobujeme věku a
znalostem dětí Zpočátku volíme co nejjednodušší příklady a necháme
dětem dost času na výpočet

76

■ »Vyjmenovaná slova«
Především jejich procvičování, které zabírá podstatnou část třetích i
následujících ročníků, je vhodné zpestřit tvůrčím a zábavnějším způsobem.
Jednou z možností je vhodně slova propojovat s ostatními předměty,
s přírodovědou, vlastivědou a „výchovami“.
Při každé navíc zapojené činnosti pomáháme žákům k lepšímu a hlubšímu
seznámení se s problematikou a ke snazšímu zapamatování si daného
učiva. Výuka je pro děti zajímavější a získané znalosti trvalejší a
komplexnější.

Pro zajímavost uvádím některé názvy živočichů, rostlin a měst,
které jsou slovy vyjmenovanými nebo jim příbuznými:
ŽIV O Č IC H O V É :

bezobratlí - blýskáček řepkový, hlemýžď zahradní, kobylka luční, lýkožrout
smrkový, nesytka včelová, pakobylka vyzáblá, sklípkan bělopýntý, sýrohlodka.
drobná, výkalnice hnojní

ryby -ja zy k zebrovitý, netopýmík obecný, pyskoun skvmítý, sumýš běloostný
myšák hnědokřídlý

savci - kočka mývali, myš bodlinatá, myšíce křovínná, myšivka horská, mýval
severní, nesyt africký, netopýr stromový, ptakopysk podivný, sysel obecný,
vakomyš tlustoocasá, vydra severoamerická, vydnček ruwenzorský, vydřík
hbitý

plazi - slepýš křehký, slepýšovec prostřední
ptáci - lyska čemá, lyskonoh ploskozobý, mlynařík dlouhoocasý, sýc rousný,
sýček obecný, sýkavka modrokřídlá, sýkora koňadra, sýkonce vousatá, výr
velký, výrečekmalý

77

RO STLINY: bříza pýňtá, celík zlatobýl, dobromysl obecná, javor babyka,
kopytník evropský, lýkovec jedovatý, netřesk výběžkatý, pelyněk čemobýl, pýr
plazivý, suchopýr úzkolistý

houby - bedla vysoká, čirůvka mýdlová, hmyzomorka muší, hnojnlk třpytivý
krásnoporka mlynářka, lysohlávka modrající, pavučinec plyšový, pýchavka
obrovská, ryzec syrovinka

MĚSTA, OBCE A JEJICH čÁSTI:

Bydžov; Býkovice; Býlina; Bystřice nad

Pernštejnem; Bystřice pod Hostýnem; Hlemýždi; Kobylí; Kobylice; Kopytov,
Lysice; Lysovice; Litomyšl; Lysá nad Labem; Mlýnce; Mlýny; Mysletice,
Mysliboňce; Myslin; Myštice; Nepomyšl; Nezamyslice; Nový Bydžov; Přibyslav,
Pytlikov; Pytlov; Solopysky; Sýčina; Sýkonce; Syneč; Synkov; Sychrov,
Syrovátka; Sytno; Špindlemv Mlýn; Vysoké Mýto; Volyně; Vydři; Výrov; Vyskeř;
Výsluní; Vyšehoří; Vyškov; Vyžlovka ...
Praha - Kamýk, Kobylisy, Lysolaje, Ruzyně, Vysočany, Vyšehrad, Výtoň

KRAJ

Vysočina

Do procvičování vyjmenovaných a jim příbuzných jmen pomocí
seznamováni se s výše uvedenými rostlinami, živočichy, městy a obcemi
můžeme začlenit třeba i vyrábění různých nástěnných plakátů či výrobu
kartotéky. Zapojení pracovní a výtvarné výchovy si představují tak, že by
si každá dvojice žáků vylosovala jeden název z učitelem vybrané skupiny a
měla by vytvořit kartu s náležitým obrázkem a základními informacemi.
Výsledně bychom mohli vytvořit tři kartotéky s názvy zvířat, rostlin, měst a
obcí seřazenými podle abecedy. Žáci mohou také namalovat obrázek
s např. deseti vyjmenovanými slovy, po uschnutí si obrázky děti mezi sebou
vymění a všech deset jich vyhledají a vypíší na papír. Do matematických
slovních úloh mohu zase vkládat vhodná vyjmenovaná slova ( např. Zbyněk
si vyjel na výlet do Bystřice, která je 70 km daleko... Tatínek si koupil
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13 syrečků... Letos o prázdninách jsem na zahradě objevil 13 slepýšů a
dvakrát tolik myší... atd.).
Starší děti by se mohly pokusit vymyslet vtipný text s použitím
vyjmenovaných slov, z nejlepších úryvků pak můžeme společně sestavit
několik slok a v hodině hudební výchovy je dosadit do vhodné melodie
známé písničky (písniček) a zazpívat si ji.

■ »Vymýšlíme rébusy«
V

některých učebnicích se objevují rébusy, jeden z nich dětem pro

inspiraci ukážu a jejich úkolem bude vymýšlet další. Když každý něco
vymyslí. Můžeme uspořádat soutěž, kdy si každé z dětí přečte rébusy
ostatních a pokusí se je vyřešit (pokud jsou řešitelné a srozumitelné).

o Rozlušti tyto dva rébusy:

t r a
t r

L .n k a
O

Každý žák si vybere jeden nejpovedenější rébus a v hodině výtvarné
výchovy ho na menší čtvrtku (kartu, např. formát A5) pomocí kolorované
kresby znázorní. Vzniklé karty můžeme poskytnout k luštění i ostatním
třídám, nebo je používat při přiřazování substantiv k rodům a vzorům.
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■ »Využití PC«
Jelikož je v rámcovém učebním plánu mezi povinné vzdělávací obory
prvního stupně zařazena i informační a komunikační technologie,
můžeme toho využít při výrobě jednoduchých přehledných tabulek
mluvnického učiva, při psaní dopisu nebo pozvánky v rámci slohové
výchovy atd.

Skloňování zájmen iá. tv:
1. pád

ja

ty

2. pád

me, mne

tě, tebe

3. pád

mi, mně

ti, tobě

4. pád

me, mne

tě, tebe

6. pád

(o) mně

7. pád

mnou

^ (o)tobě
tebou

■ »xoxo«
-

Jde o cvičení, kdy si žáci pomocí zástupnýcli modelů X & O procvičují

nejen znalost samohlásek a souhlásek, ale i fantazii pn vymýšlení
jednotlivých slov. Žáci současně musí znát rozdíl mezi nadřazeným a
podřazeným slovem. V posledním úkol^si žáci mimo jiné procvičují také A
znalosti vyjmenovaných slov.

^

Úkolem je vymyslet podřazené slovo nebo slova ke zvířeti, rostlině

apod. tak, aby pasovala do uvedeného vzorce;
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° první varianta: xExxA (zebra, želva)

Tato varianta má méně možností, které jsou lépe „vidět“.
° druhá varianta: xox (lev, los, sob, rys, kos, pes, myš)

° Doplňte chybějící samohlásky do vět:

Vzd_šn_ _
NJv_šš_m
a

k

v_trn_

v_r

ob_v_t_I_m
n jk r_ sn jš_ m

m_ž_
pl_n_t_

zp_s_b_t

zn_čn_

Z_m_ j_

s_d_k_p_tn_k_m

ž_r_f_,
_

šk_d_.
kt_r_

př_žv_k_vc_m.

Cvičení bystří především myšlení a analytické schopnosti dětí, zapojení
znalostí přírodovědných je výhodné především pro četnost různých názvů
zvířat a rostlin, tím pádem je i úspěšnost dětí při řešení úkolu
pravděpodobnější.

•»Zvířecí abeceda«
-

Uspořádáme soutěž jednotlivců nebo skupin, kdy žáci pátrají v paměti

po názvech živočichů (rostlin, měst apod.) tak, aby každý název začínal od
jednoho z písmen abecedy. Do další hodiny mohou žáci s pomocí
encyklopedií a atlasů správnost názvů ověřit a doplnit celý správný název.

° antilopa vraná, buvolec běločelý,
ciletka africká, čáp černý,
dikobraz srstnatonosý, emu hnědý,
fenek, gepard,
hroch obojživelný, chameleon jemenský,
ibis rudý, jelen milu,
kapybara, los evropský,
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medojed, nosál červený,
ocelot stromový, pískomil veverkoocasý,
rys ostrovid,
sob polární, štětkoun africký,
tapír jihoamerický, ústřice hřebenová,
vlk hřívnatý, wapiti manitobský,
zubr, žirafa síťovaná

V

hodině českého jazyka si prostřednictvím této soutěže žáci procvičí

znalosti přírodovědné, případně vlastivědné nebo zeměpisné.

Podle mého názoru by některé uvedené příklady bylo zdlouhavé uvádět
do učebnic, jde spíše o náměty do pracovních listů nebo doplňkové
literatury. To, že ve většině současných učebnic taková cvičení nejsou,
neznamená, že by s podobnými úkoly učitelé v hodinách nepracovali.
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ZÁVÉR
Díky teoretické části práce jsem se měla možnost seznámit s mnoha
zajímavými tituly uvedenými v seznamu literatury včetně podrobnějšího
prozkoumání

učebnic,

rámcově

vzdělávacího

programu

i jiných

diplomových pťací.
V

části praktické jsem soustředila pozornost na vyhledávání cvičení

v učebnicích českého jazyka, která svým obsahem navazují na učební látku
ostatních vyučovacích předmětů. Při rozboru uvedených učebnic jsem
nacházela velké rozdíly mezi koncepcemi jednotlivých nakladatelství i
mezi různými vydáními jedné učebnice stejným nakladatelem. Mohu říci,
že je pravidlem, pokud je učebnice propracovaná, na první pohled
zajímavá, propojená se životem

a rozvíjející porozumění, tak i

mezipředmětové vztahy a cvičení navazující na jiné učební obory bývají
frekventovanější a jsou nenásilně včleňována do výuky.
Cvičení, která by přímo navazovala na učivo dalších vzdělávacích
oborů, není v učebnicích mnoho. Na druhou stranu jejich výskyt
nepovažuji za nejdůležitější kritérium při posuzování kvality učebnice.
Mezipředmětová návaznost bývá

častěji jen

povrchně

naznačena

v samostatných větách nebo v krátkých článcích, ke kterým ovšem
neexistuje žádný doplňující text nebo otázky. Myslím si proto, že záleží
především na samotném učiteli, jak se k informaci ve větě či v článku
postaví a zda ji přejde bez povšimnutí dál, nebo na ni naváže.
Věcných chyb a nesprávných informací jsem ve zmiňovaných
učebnicích našla jen minimálně.

Jelikož jsem vycházela z předpokladu, že mezipředmětová návaznost a
cvičení s ní související se v učebnicích českého jazyka bude objevovat jen
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zřídka, dalším mým cílem bylo vytvořit sborník nápadů na cvičení a úkoly
opakující či prohlubující učivo češtiny a jiného vyučovacího předmětu
zároveň.
Tato část práce pro mě byla přínosná především z hlediska budoucí
praxe. Nejen proto, že jsem musela sama aktivně přemýšlet, zkoumat,
přetvářet a vytvářet nové aktivity, které by děti měly zaujmout a zároveň je
něco nového naučit, ale i proto, že jsem si uvědomila nutnost učitele
zohledňovat mezipředmětové vztahy. Učitel, který chce žáky učit takovým
způsobem, aby viděli a chápali souvislosti jednotlivých vyučovacích
předmětů mezi sebou i souvislosti výuky s každodenním životem, musí
nepřetržitě dbát na vhodné propojování znalostí a dovedností různých
oblastí vzdělávání. Některým učitelům k tomu výrazně napomáhají právě
vhodně zvolené učebnice a ti ostatní jsou odkázáni na vlastní kreativitu,
nápaditost či volbu doplňkové literatury.

V zhledem k m noha nakladatelstvím věnujícím se vydávání stále nových
učebnic českého jazyka, jso u

m ožnosti, jak navázat na tuto práci,

nekonečné.
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Ukázka č. 1 (Alter 1996, 5. ročník, str. 36)

Na líčení dojmů, pocitů ve slohovém cvičení můžeme navázat
„výchovami“. Jak na nás působí jaký obraz, skladba a čím je to asi
způsobeno. „Které hudební nástroje, barvy atp. ve vás ten pocit
vyvolávají?“ Můžeme se pokusit vyjádřit nějaký pocit sami, mimikou,
intonací, gestikulací, básní, výtvarným dílem nebo hudbou.

PODZIM

a) Zadívejte se na obrázek a povězte, zda na vás vyobrazená podzim ní krajina p ů 
sobí radostně nebo smutně, a snažte se vysvětlit proč.

Poznáte, z které knihy je následující tiryvek?
„A byl pcdzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam ne
poletí... “
h) A i dosud jsm e se v přírodovědě i ve slohu snažili popisovat věci, zvířata i rost
liny s cílem popsat je přesné (spočítat, určit, rozlišit, porovnat). Ve slohových
cvičeních o přírodě v různých ročních dobách se budeme snažit vyjádřit, ja k p ř í
rodu vnímáme, ja k na nás působí. Roční období Jsou častým námětem k ztvárně
ni literárnímu, básnickému, výtvarnému i hudebnímu.
c) Poproste rodiče, aby si s vámi vyšli do volné příro dy nebo třeba po ránu do p a r
ku. Při takové tiché procházce se snažte přírodu vnímat všemi smysly. Vnímejte
všechno kolem, barvy a váni podzimu, i ja k p ů sobí počasí na krajinu či na vaši
náladu.
d) Po návratu z vycházky si poznamenejte všechno, co na vás zapůsobilo radostně
i smutné, co se vám líbilo, co vás něčím zaujalo. Budete lak mit m ateriál p řip ra 
vený pro slohové cvičení. A ž s e k tématu vrátíte, můžete ze svých poznámek vybí
rat, mnohé možná vyjádříte jinak, vybrané jedn o tlivo sti spojíte včelek, některé
vypustíte.
e) Zvolte si nadpis a vypracujte osnovu.
Snažte se, aby vaše vyjadřování bylo co nejvýstižnější, aby si i posluchač nebo
čtenář dovedl představit, co jste cítili a Jak na vás příroda působila.
{Pokud jste nemohli vycházku uskutečnit, přečtěte si například úryvky z knihy
Karla Nového Rybaříci na Modré zátoce nebo z jiného díla, které citlivě popisuje
přírodu, a představte si, že se popisovanou krajinou sam i procházíte.)

Ukázka č. 2 (Alter 1996, 5. ročník, str. 58)

Na toto cvičení můžeme navázat soutěží, kdo vypátrá v paměti nejvíce
zvířat s obojetnou souhláskou před i/y v názvu během stanoveného času.
(Nebo s měkkou před i, tvrdou souhláskou p ředy apod.)

34. PRAVOPIS

Ještě nedávno jsem neměl rád pravopis. Miloval jsem jen přírodopis. Teď
jsem však objevil, že pravopis se dá procvičit i v přírodopise. Chvíl_ nti na
papíře dupal_ sudokop_tníci, přežv_kavci, kobyl_ a l>_ci. Bílá místa na
stránkách v sešité 7.aplnil_ mravkoIv_ i doopravdičti lv_. Moje ni_šlenky
se zas jednou začaly zab_vat plaz_ i všemožným ptactvem. Vzpomínal jsem
na čáp_, holub_ a datl_. Z mé hlav_ v_létal_ kos_ a pěnkav_ a vířil_ mi před
očima. Hm_z byl zastoupen ještě motýl_. To jsou objev_! Se slov_ z příro
dopisu si v pravopise už poradím.

Ukázka č. 3

(Alter 1996, 5. ročník, str. 59)

Děti by mohly vymyslet ještě alespoň dva další příklady slov souřadných
ke každé ze šesti skupin uvedených ve cvičení.

36. Několikanásobný podm ět naliradte slovem význam ově nadřazeným. D oplňte a udň____________ ______________ ______________
vodněte pravopis.
Špačci, vlaštovky a jiřičky se uhnízdil_ blízko lidských obydli. Matcřidouška, niochna nátržnik a řebříček rostl_ na mezi. Kopretiny, zvonky a rdesna j
kvetl_ na louce. Srnky, zajíci a mufloni se zrána pásl_ na mýtině. Šátečky, I
koláče, rohlíčky a preclíky na stole voněl_. Caj, mléko, kakao i džus a mi
nerálky se prodávaL v malém stánku na výstavišti.
i

Ukázka č. 4 (Fortuna 1994, 5. ročník, str. 97)

V

atlase ptáků si o datlovi můžeme najít další informace. (Největší

z řádu šplhavců, velký asi jako vrána. Pouze samec má červené celé
temeno, samice má je n malou červenou plošku v týle. Nepřítelem datla
černého je jestřáb a kuna lesní. Jím vytesaný otvor bývá 50 cm hluboký a
20 cm široký v průměru. Mezi další šplhavce čeledi datlovitých

patří

datlík, strakapoud, krutihlav a žluna.)
Děti si také mohou datla podle popisu v ukázce namalovat.

1. Poznáte ho?
Má čemý frak, červenou čepičku a mohutný zobák. V lese často slyší
me jeho hlasité bubnování. Pracuje na nemocných kmenech. Pevným
zobcem tesá a rozšiřuje škvíry, ve kterých přebývá škodlivý hmyz. Rá
zem s ním skoncuje, zakřičí: „Klí, klí, klí!“ a houpavým letem zamíří
k dalšímu stromu na zdravotní prohlídku. Koncem dubna a začátkem
května snese samička tri až pět hruškovitých vajíček. Mláďatům chut
nají zejména mravenčí kukly, drobné larvy a další měkké pochoutky.
Opeřená mláďata i starostlivá samička se mají čile k světu.
(Podle J. Spirhanzla DurySe, Z ptačí říše)

Ukázka č. 5 (Jinan / A 1993, 5. ročník, str. 29)

Kromě uvedených úkolů pod článkem mohou děti, například za domácí
úkol, vyhledat o čápech další zajímavé informace. (Čáp bílý bývá přes metr
vysoký s rozpětím přes dva metry. Na zimu se čápi stěhují do Afriky.
Existuje také čáp černý; mezi další brodivé ptáky z čeledi čápovitých patří
bukač, kvakoš a volavka.) „Znáte nějakou básničku, bajku, příběh o
v- r
»O <<
cápovi.^

2. Čápi
Už je tu opravdový podzim a po pobch se prohání vítr jako o závod.
Dnes jsme s kluky pouštěli draky. Můj drak doletěl až nad starý
'
mlýn a málem přistál v hnízdě, které si tam na komíně postavili
f
čápi. Tecf je hnízdo prázdné. Moji dlouhonozí kamarádi s červe/*
nými zobáky odletěli od nás již v sípnu - stejně jako prázdniny. ^
Bylo mi smutno, když jsem viděl, jak čápi vzlétli do výše, / /
proletěli mi nad hlavou, přeletěli nad vesnicí a zmizeli za
lesem. Tam někde v jižní Africe se asi sletěli se svými pří
buznými. Vzpomínal jsem, jakou jsme měli radost, když letos
v dubnu čápi přiletěli do svého starého hnízda na komíně tak
jistě, jako by měli kompas. Hned začali opravovat své obydlí
a chystat domov pro mláďata. Pozoroval jsem je při práci;
Co se nalétali po bažinatých loukách, kolik rybníků obletěli, než
^stačili nakrmit hladová čápata. S těmi byla legrace, když poprvé
vyletěla z hnízda. Vždy opatrně kousek popoletěla a pak se pokusila
povyletět do výšky. Už se těším na jaro, až čápi poletí zpátky k nám.
a) Dovedete vysvětlit rozdíl mezi čápem a husou?
b) Sehrajte scénku, v níž se dva odpůrci dohadují, co je lepší:
A: Nejkrásnější pták je čáp.
B: Pro mě je nejkrásnější pták husa na pekáči.
c) Čáp se představuje: PatŇm mezi ptáky brodivé.
Mám totiž dlouhé nohy, a proto se mohu dobře brodit
/'
v bažinách a rybnících. Mé tělo...
Umíte pokračovat v popisu čápa?
d) Vypište příbuzná slova se slovem letět a vyznačte předpony.
Kolik předpon je ve slovech popoletět a povyletět?
e) N ahrabe slovesa typu přiletět, vyletět, odletět apod. jinými vhodnými výrazy.
f) Jak se mění význam slov přidáním různých předpon?
Přiřatfte některá příbuzná slova slovesa letět k následujícím obrázkům:
Příklad:

t
doletět

vletět

Ukázka č. 6 (Jinan / B 1993, 5. ročník, str. 14)

Také o veverkách si můžeme najit doplňující informace v atlase
živočichů. (Veverky patří spolu s dalšími zvířaty mezi hlodavce z čeledi
veverkovitých. Existují veverky stromové, pozemní a létající, které „uletí“
až sto metrů. V Evropě žije veverka obecná a popelová.)
Zajímavé by bylo namalovat (nakreslit) všechny uvedené typy veverek tak,
jak si je děti představují.

8. Doplňte správně koncovky. Poznáte, o které zvíře se jedná? Co o něm víte?
Umíte ho nakreslit?
Poznáte mě?
Patřim ke znám_m obyvatelům našich lesů. Hnízdo si stavím z mal_ch větviček, uschl_ch
travin a šediv_ch lišejníků v korunách strom ů. Jako skvěl_ akrobat šplhám po štíhl_ch
km enech. Tohle mé um ění se často snaží napodobit mnoz_ mal_ kluci, ale marně. Nebo
jím se ani sm ěl_ch skoků v korunách strom ů. Hbitě se pohybuji i na slab_ch smrkov_ch,
jedlov_ch a borov_ch větvičkách. Dokonal_m kormidlem je můj dlouhý huňatý ocas.
Cel_ rok si schraňuji zásoby potravin ve vykotlaných strom ech na odlehl_ch místech
v lese. M ám tam m noho jedl_ch hub, lískov_ch oříšků a jedlov_ch, borov_ch a smrkov_ch
šišek. Ráda si pochutnám i na čerstv_ch pupenech stromů a někdy vyberu i hnízda zpěvav_ch ptáků. Nemohou mě ohrozit ani drav_ obj^atelé lesa. Zachráním se před nimi
rychl_m útěkem .
Až se m ihne na strom ech v lese nebo parku můj rezav_ nebo tmav_ kožíšek, poznáte
mě?

Ukázka č. 7 (Jinan / B 1993, 5. ročník, str. 45)

„ Víte vy o nějaké zajímavosti, se kterou byste nás mohli seznámit? “

„ Co by vás samotné nejvíce zajímalo? “ Guinessovu knihu rekordů přinesu
do hodiny jako překvapení a některé dotazy dětí se společně pokusíme s je jí
pom ocí zodpovědět.

KRONOS P0U7NÍKÓ

KROHm POUTNÍKŮ

h
JEDNA. DVA. TŘI. MY JSME BRArai
Již od naší první návštěvy knihovny zajímají Tomáše samá čísla a rekordy. Často nás
udivuje svými znalostmi o nejrůznéjších nej... K jeho nejoblíbenéjším knihám patří v poslední
době Guinnessova kniha rekordů. Z různých časopisů už má tolik výpisků s pozoruhodnými
údaji, že by pomalu mohl sám vydat podobnou „Tomášovu knihu rekordů“. Včera jsme si
celé odpoledne jeho výpisky prohlíželi.
Víte, že
- nejrozšířenéjším ženským jménem na svété je patrně Anna? Počet žen tohoto jména se
odhaduje na 95 milionů, přičemž existuje mnoho variant tohoto jména.
- nejčastéjším názvem obce u nás je Lhota? Vyskytuje se 248 krát.
- první vysokou školu ve střední Evropě založil Karel IV. 7.4.1348 v Praze?
- snad nejpozoruhodnéjší housle mají v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách? Jsou
totiž skleněné. Ve 30. letech 20. století vyrobila sklárna v Anníně několikerý takové housle.
Na jedny z nich si zahrál prý i světoznámý houslista Jan Kubelík. Hrálo se na ně asi dost
těžko, vždyť jejich váha byla oproti normálním houslím čtyřnásobná.
1.Najděte v textu všechny číselné údaje! Jso u vyjádřeny vždy číslicí?

Číslovky jsou slova s číselným významem, vyjadřují počet nebo pořadí.
Rozlišujte:
20

dvacet
jeden

3.

ČÍSLICE
Jednoduché počty
Měla babka čtyři jabka
a dédoušek jen dyé ...
Kdo měl víc ?

čtyři
třetí

ČÍSLOVKY

Na nebi je mnoho hvězd.
V tvém úkolu je mnoho chyb.
Čeho je víc?

Vyjadřují podtržená slova v obou případech počet (množství)?
V kterém případě se tento počet dozvídáme přesně?

Ukázka č. 8 (Prodos / 1.díl 1996, 5. ročník, str. 39)

„Jaké znáte další jedovaté houby?“ Můžeme je vyhledat v atlase,
prohlédnout si je na obrázcích a najít, s jakou jedlou houbou bychom si
mohli splést houbu nejedlou či jedovatou, a podle čeho j e rozlišíme.

1 Přečti pěkně ceiý text. Dbej na správnou výslovnost a přízvuk.
V přírodě roste několik druhů žampionů. Rostou v lesích, ale i na loukách a v zalu-adách, třeba na kompostu. Plodnice žam pionů vyrůstají z podhoubí. Pozvolna se
prodlužuje třeň a rozšiřuje klobouk. Naspodu klobouku můžem e vidět lupeny, které
zpočátku kryje blanitý závoj. Zbytky závoje tvoří u dorostlého žampionu prsten. Bai"va
této houby je světlá, tém ěř bílá. V ýška žam pionu může být až kolem deseti centimetrů.
Žampiony jsou většinou jedlé a mají výbornou chuť. Proto je m nozí lidé také um ěle
pěstují. Ale pozor! Žam pion ovčí roste ve stejnou dobu jako m uchom ůrka zelená, naše
nejjedovatěj.ší houba. N a zám ěnu žam pionu ovčího s m uchom ůrkou zelenou mnozí
doplatili i životem.

žampion ovčí

muchomůrka zelená

Ukázka č. 9 (Fortuna 1997, 4. ročník, str. 73)

Po splnění zadání mohou děti doplňovat další slova, která by se
k řadám obrázků dále hodila.

1. Cti věty, obrázky nahrazuj slovy.

Na dvoře pobíhá

jsou jedlé houby.

-V

Brzy zjara rozkvétají

obsahují různé vitamíny.

K pití si kupujeme

Ukázka č. 10 (Jinan / A 1993, 4. ročník, poslední strana)

Dětmi nově upravené písničky čteme ostatním spolužákům jako
hádanky.

3. Poznáš, jaká je to písnička?

Dom ácí zvíře se protahuje otvorem,
přítel člověka zaskleným otvorem ve zdř
jestli nespadnou dešťové srážky,

AKX'-'

nebudem mokří.
/J. HAVEL/

a/ Urči slovní druhy. U podstatných jm en ( substantiv ) také pád, číslo, rod a vzor.
b/ Zkus takto upravit jinou písničku.

Ukázka č. 11

(Prodos /1 . díl 1993, 4. ročník, str. 5)

Podobné řady slov mohou děti samy vytvářet podle vlastních zájmů a
znalostí pro své spolužáky a vzájemně si je vyměňovat (názvy knih a jilmů,
spisovatelé, malíři, skladatelé, sporty, hlavní města, hory a pohoří...).

Vyškrtni slova, která nepatři d o řady. Zapiš ke každé řad ě slov
n a d řazeny vyraz.
E vropa, S loven sko, A sie, A frika, A m e rik a , A u s tr á lie , A n ta rk tid a
Labe, V ltava, Jizera, Jeseníky, B ečva, M o ra v a , O d ra , S á za va
P raha, B erounka, O lo m ou c, B rno, P lze ň , Č eské B u dějovice, A š
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Ukázka č. 12 (Jinan / B díl 1995, 3. ročník, str. 64 a 65)

Jako další činnosti mohou děti vymýšlet i jiná „popletená města“,
zakreslit do zde uvedené mapky některá další města (řeky, hory), která
znají. Mohou se také pokusit vyznačit hranice sousedních států a státy
pojmenovat, vyznačit světové strany apod.
„ Znáte o městě, kam se rodina chystá na výlet, písničku? “ Zazpíváme si
j i s dětmi, nebo j i zařadíme do výuky HV.
„Zkuste do sešitu nakreslit nějaký hrad nebo zámek tak, jako je to u
cvičení č. 4. “ (Houska, Lednice, Pecka, Hrubá Skála...)

VII. Kdo smí do Užvědic?

2 . U iaite te orleMovat podle a u p y ?
a) N ap lité , na aontoku kterýcb řek lei! m h to M ilaik .
b) 2 A tí Jedaé n d a k k é ik o ly Jtll na vitM lodi. Vydali k
li a která n é s ta laofcU rMét?

(Opakováni)
Do U irM k m i ten. Mo y i vScchno nni. Proto i< zopakujm e, co

m

u u řili.

aa východ. Po klerč tecc piv-

I . K ix ilk a KaíikoTá « i r y p u la t m apy C««ké re p u b lik y s i k o l i k d íz H í n t e t . ale podle «véko
z vyk tt
vic c k ao p o ple tla. R oz m v látc , co x a m o tala ?

1. n)Ud& Ostrava

3 . a ) Kde u d iia la Kazllka chyby? T ext a p r ita i přepiite.

2. h ra d e c
3. b u d ijo v ic c
4 . m oravská lázné
5. kuriový hoMce
6. vaJafiskč b m o
7. fra n tiik o v y vary
8. J in d řich ů v tá b o r
9. C w ká o p av a
10. tfe b o v i boleslav
I I , m eziřiei

Mi/.
/ruA/yutu^,
a/

dc^

.''n4V'
A>di/

i;écr cAíu^<x^.

íA<rvt^ Á a^ í'. Hu<éi/rru/^

Aftl'
b ) Kde bydU rodina, kte rá ae ckyitá 4o P o d ib n id ? ZJM itc to podle m p y .
c) J e ChhiMec celé fm im o pro « fc to , kde cbtéjí aavMMt zám ek?

4 . U hádaete podle o M i k a J a é M jodsoho te c k ib o brado?

A
t?í
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Ukázka č. 13 (Prodos /1 . díl 1993, 3. ročník, str. 8)

Žáci by mohli doplnit ke každé z řad podřazených slov alespoň jedno
náležité slovo. Kdo bude vědět, kde které město, řeka, hrad, stát, pohoří či
hora leží, pokusí se to ostatním vysvětlit, další názvy můžeme vyhledat
v mapě a určovat, kterým směrem od našeho města se nacházíi nebo které
jin é známé místo nalezneme poblíž.

2. Zapiš nadřazený výraz ke každé skupině slov.
Praha
Plzeň i
Brno
1
Ostrava 1

Sněžka 1i
Ještěd
Říp
Praděd

Polsko
Francie
Dánsko
Itálie

Vltava ■
Labe
i
Morava
Sázava ;

Šumava 11
Beskydy:>
Brdy
Jeseníky

Kost
i
Okoř
;
Zvíkov ;
Bouzov •

------
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Ukázka č. 14 (Prodos / 2. díl 1993, 3. ročník, str. 58)

Uprvního úkolu se děti mohou snažit přijít na co nejvíce zajímavostí,
které v Praze stojí za zhlédnuti Činnost můžeme zpestřit uspořádáním
skupinové soutěže apod.

3. Vyznač v la stn í jm éna. Z d ů v o d n i jejich pravopis.
Praha
H istorie našeho hlavního m ěsta P rahy sahá
až do 9. století. Praha byla o d ed á v n a sídlem
českých knížat a králů. Velký rozkvět
zaznam enala za vlády císaře Karla IV.
K nejnavštěvovanějším m ístům Prahy patří
Starom ěstské
nám ěstí
se
Starom ěstskou
radnicí a Týnským chrám em . Přes Karlův
m ost m ůžem e přejít na M alou S tranu
k Pražském u hrad u s chrám em sv. Víta.

a

(Podle M. Hronka)

Ukázka č. 15

(Prodos / 2. díl 1993, 3. ročník, str. 59)

2. U m íš d o p ln it názvy?
v e sn ice-

m ě s to .

jeskyně

h o ra .

ře k a .

sv ětadíl

p o h o ří-

p o to k .

zvíře

ulice-

je z e ro .

hrad

n ám ěstí-

.v o d o p á d .

zám ek

s tá t.

m o ře .

kostel
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Ukázka č. 16 (Jinan / B díl, 2. ročník, str. 18)

Děti se mohou pokusit ve dvojicích přicházet na další názvy či úryvky
písní s Y po tvrdých souhláskách. Tu píseň, která se bude objevovat
nejčastěji, si můžeme zazpívat. (Další písně: Když sem já ty koně pásal...,
Okolo Frýdku cestička..., Když jsem já sloužil.... Na tom pražským mostě....
Kdyby tady byla taková panenka...)
Vpsaní textů písní lze procvičovat také psaní velkých a malých písmen atd.

4. a) Doplňte: kd_ž, kd_by, zelen_salát, kud__ , kd_, t__ pllk_, žádn_
b) Z doplňovaných slov vyberte ta, která patři do těchto názvů:

byl Bavorov, co jso u Vodňany...
Jse m já šel tou Putim skou branou...
cestička pro mého Jeníčka...
U ž____________ _ dořezaly...
___________ neví, co jsou Domažlice...
c) Kterou z písniček umite i zazpivat?

14

Ukázka č. 17 (Jinan / B díl, 2. ročník, str. 40)

„Znáte je ště nějaké další názvy m láďat?“ (např. kolouch, house, káče,
kůzle...)

2 . Jak nazvete jejich mláďata ? Slova napište.

15

Ukázka č. 18 (Jinan / B díl, 2. ročník, str. 56)

Následovat by mohla: lípa, smr_, smrková š_ška apod.

Přiřaďte správné n ázvy strom ů a plodů k obrázkům:

2.

J_rovec , bř_za , Javor , du_, bukvice , jehněda , bu__ , žalu_
m odř

n

16

Ukázky č. 19, 20 (Prodos / 2. díl 1992, 2. ročník, str. 24, 32 )
(Okopírované dvoustrany jsou uvedeny ve zmenšené velikosti na následující straně.)

Děti se dozvídají nové informace o známých zvířatech a rostlinách,
mohou je také samostatně vyhledávat v atlasech a všechny obrázky si pak
společně prohlédneme. Každé z dětí si také může vylosovat jedno zvíře a
rostlinu a v hodině W je namaluje, dopíše krátký popisek z učebnice pod
obrázek a tím nám vzniknou vlastní obrazové encyklopedie.
Jediné, k čemu mám u těchto cvičení výhrady, je uvádění všech názvů
s velkým písmenem na začátku. Je to matoucí a zavádějící, pouze
v případě, kdy název slouží jako nadpis, je velké písmeno na začátku
pochopitelné.
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Ukázka č. 21

3.

(SPN - Fortuna / 2. díl 1992, 2. ročník, str. 13)

Hádej!
Uvidíme ho nej častěji na poli nebo u lesa. Tělo má pokryté še
dohnědou srstí. Má výrazně dlouhé uši, silné zadní nohy a malý
ocásek. Je výborný běžec, ale nedokáže chodit, jen hopká. Živí se
rostlinami.
Je to

4.

Dej kamarádům hádanku. Popiš jiné zvffe.
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Ukázka č. 22 (SPN - Fortuna / 3. díl 1992, 2. ročník, str. 5)

Děti by mohly obrázek vybarvit podle skutečnosti, pokud si nějakou
barvou nebudou jisty, mohou si květinu vyhledat v atlase.
„Znáte je ště další květiny kvetoucí na jaře? Které? “

2. a) Jak se jm e n u jí květiny na obrázcích'? Co o nich
✓v o
VI SÍ

\0^

b) Jak můžeš roztřídit slova, jim iž js i pojmenoval
květiny'?
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