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Tématem mé diplomové práce jsou slovní druhy a jazykové hry. 

V teoretické části své diplomové práce se zabývám slovními druhy z hlediska 
morfologie a sémantiky a také jejich klasifikací a vývoji jejich terminologie. Dále se 
věnuji slovotvorbě a významovým vztahům mezi slovy, tedy tématům, která úzce 
souvisejí se slovními druhy. 
Domnívám se, že je také zajímavé poukázat na historii slovních druhů jak v českém 
jazyce, tak i v jiných jazycích. V českém jazyce se věnuji historii vývoje slovních 
druhů z didaktického i lingvistického hlediska. Poukazuji na rozdílné pojetí slovních 
druhů v současných učebnicích ve srovnání s učebnicemi z 19. a 20. století. Zaměřuji 
se také na současné učebnice a další publikace s úmyslem porovnat způsoby, jakými 
je učivo slovních druhů pojato, a zjišťuji, jaké jazykové hry tyto publikace nejvíce 
obsahují. 
Součástí teoretické části je vyhodnocení dotazníků, které obsahují názory samotných 
žáků a učitelů na problematiku slovních druhů a také na využití didaktické hry 
v rámci jazykového vyučování. 
Zabývám se též různými vyučovacími metodami, které se běžně používají v rámci 
jazykového vyučování. Zvláštní důraz kladu na hru, která je významným prostředkem 
aktivizace učení a motivace. 

Praktická část je pojata jako příručka pro učitele českého jazyka, ve které jsou 
soustředěny různé jazykové hry se zaměřením na učivo slovních druhů. Hry jsou 
rozděleny do několika oddílů, podle určitých fází procesu osvojování této 
morfologické dovednosti, na jazykové hry přípravné, seznamující, procvičující 
a testovací. 
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Teaching Parts Of Speech Enjoyable By Using Language Games 

In my^ ip lom^wcj t^ I decided to combine my favourite topič of language games with 
the subject matter of parts of speech which is being considered to be one of the most 
difficult for pupils. By means of my diploma work I tried to^rove th^ t j j^ng didactic 
games is not useful only for motivating pupils, but for learning, practising and testing 
as well. 

At the beginning of my diploma work I am devoting myself to parts of speech, the 
development of their terminology and their classification in scientific and didactic 
literature. Afterwards I am defining all ten parts of speech with regards 
to morphology and semantics. 
I hold the view it is important to focus on various possibilities of forming the 
particular parts of speech and on the meaning relations between them. 

I found it very interesting to learn about the conception of this issue in other 
languages and the different approaches to it in the past and at present. 

Owing to course books and practice books from the 19th and 20th century I could 
compare the several approaches to discussed matter and found out many interesting 
pieces of information, such as the various syllabuses and researches done on parts 
of speech. 

From the didactic point of view I concentrated on algorithm of defining the parts 
of speech and principles for their effective learning. I aimed at methods which can be 
used in teaching this issue and their brief characterization. 

I also made an attempt to confront the nowadays cou r s e b t p k s p f X z e c h language 
for second and third class and other methodic publications frofiTthe' stándpoint 
of approaches to parts of speech and using language games. 

1 was interested in pupils' and teachers' opinions on the topič in generál and using 
language games in lessons of Czech language in particular. I chose to use the method 
of questionnaire. ^ — — 

Didactic games are one of the learning methods. In the last chapter of my páper 
I concentrated on the classification and main rules of their successfull usage 
•n classes. 

The practical part of my diploma work is a collection of language games for teaching 
parts of speech. The collection is divided into several parts: language games which 
prepare for introducing the parts of speech, language games which present the parts 
of speech, language games which deal with particular parts of speech, then language 
games which are intended for practice the discussed matter (each one separately and 
then together) and the last part consists of guestions for testing the gained knowledge 
of the subject matter. 
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I hope the nowadays or future teachers find the inspiration in my collection and will 
successfully carry out some of the language games in their teaching practice during 
the lessons of Czech language. 



1. UVOD 

Téma jazykových her je mi velmi blízké. Hry jsem vždy ráda používala v rámci 
získávání svých prvních praktických zkušeností. Avšak téma jazykových her bylo již 
nedávno zpracováno jako diplomová práce, a tak jsem se tedy rozhodla spojit téma 
jazykových her s učivem o slovních druzích, které pro žáky není jedno z nejlehčích, 
a pokusit se tak pojpo^t^o^plornf lyé práce^dokázat, že formou řízené hry lze 
nejenom motivovat, ale i naučit ci procvičit právě toto učivo. 

V mnoha knihách, věnovaných didaktice českého jazyka, se píše o .učivu slovních 
druhů jako o jednom z nejtěžších témat vyučování českého jazyka. Mohla jsem se 
o tom přesvědčit nejen jako studentka v rámci svých hospitací či vlastního učení na 
základních školách během svého studia, ale také jako soukromá učitelka. Již od 
prvního ročníku jsem se aktivně věnovala individuálnímu a domácímu doučování 
cizinců a Čechů a z vlastní zkušenosti musím říci, že obě tyto skupiny měly nemalé 
problémy právě s určováním slovních druhů. Proto jsem si vybrala zrovna toto téma 
s využkúniazykových her. 

Jelikož jsem se také přesvědčila o tom, že žáci, zejména na prvním stupni základní 
školy, mají velkou potřebu si hrát, domnívám se, že praktická část mé diplomové 
práce, která je sbírkou zábavných her se zaměřením na slovní druhy, by mohla být 
inspirací pro učitele a také kladně přijata žáky. 

2. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

„Slovní druhy jako komplexní třídy jevů působí ve škole při vyučování potíže," 
(Čechová, 1998, str. 111). Hlavním důvodem je, že slovní druhy jsou určovány jednak 
podle významu věcného, jednak podle významu mluvnického a podle tvarů. Bývají 
případy, že některá slova patří podle věcného významu k jinému druhu slov než podle 
významu mluvnického. (Havránek, 1992, str. 48). 

.Ráda bych se podrobněji zaměřila na klasifikační kritéria a charakterizovala je 
zlíiědTslčalíídaktn^^ 

Zajímá mne také vývoj názvů slovních druhů. Na základě znalostí klasifikačních 
kritérií se poté zaměřuji na charakteristiku jednotlivých slovních druhů, na jejich 
celkový počet a přehled slovních druhů podle jejich frekvence. 

Současné /učivflj>kíiLUÍch^ výsledkem dlouhého procesu utváření a členění, 
a tak je určitě, dle mého názoru, zajímavé srovnání pojetí problematiky slovních 
druhů v minulosti se současnost^jak z hlediska didaktiky, tak lingvistiky. 

Nemohu se nevěnovat slovotvorbě a významovým vztahům mezi slovy, které jsou 
úzce spjaty se slovními druhy. 

Pomocí dotazníků konfrontuji názory učitelů a žáků na problematiku slovních druhů 
a jazykových her a také, pomocí malého testu, zjišťuji znalosti žáků v určování 
některých vybraných slovních druhů. 
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V závěru teoretické části věnuji pozornost hře, kterou lze mnohostranně využít 
v různých fázích hodiny, jako jedné z aktivizujícíchVyučovacích metod, *kfeřé>nejen 
podporují zájem o vyučování, ale i zkvalitňují proces osvojování určitého učiva. 
Zaměřuji se na klasifikaci her, základní požadavky na hru a na pravidla její 
úspěšnosti. 

Hlavním cílem této diplomové práce je, v rámci praktické části, výběr souboru 
nejrůznějších jazykových her a didaktických činností, které by umožnily nácvik 
a procvičování slovních druhů zábavnou, tvořivou a pro žáky tedy přitažlivější 
formou. ^ ^ ^ 
Ráda bych, kdyby praktickou část této diplomové práce využili učitelé a výuka 
slovních d r u h ů J ^ s e zpestřila a zkvalitnila. Pevně věřím, že uvedené jazykové hry 
pomohou žákům ke snadnějšímu pochopení a zapamatování si jednotlivých slovních 
druhů. 

3. CO SE ROZUMÍ POD BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM OZNAČENÍM 
„SLOVNÍ DRUHY"? " X 

Soubor všech slov českého jazyka je možno různým způsobem roztřídit. 
„Nejobecnější třídy slov tvoří slovní druhy" (Čechová, 1996, str. 70). Slovní druhy 
jsou podle Jana Chloupka (1974) třídy slov vyznačujících se podobnými jazykovými 
vlastnostmi. Uplatňují se jak ve slovní zásobě, tak i v gramatickém systému a při 
vytváření textu. 

V současných učebnicích českého jazyka se uvádí deset slovních druhů a to v tomto 
pořadí: 
1. podstatná jména 
2. přídavná jména 
3. zájmena 
4. číslovky 
5. slovesa 
6. příslovce 
7. předložky 
8. spojky 
9. částice 
10. citoslovce 

3.1. Kolik je doopravdy slovních druhů? 

Do roku 1976 se v učebnicích pro český jazyk pro 1. stupeň vymezovalo jen devět 
slovních druhů - bez částic. 
Podle Marie Čechové (1996) záleží počet slovních druhů na stupni abstrakce 
a zobecňování. Autorka dále upozorňuje např. na příslovce, které je možno chápat 
jako samostatnou skupinu přídavných jmen, „a to nesklonnou, s možností stupňovat 
tvary" (Čeština, řeč a jazyk, str. 71). 
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V některých mluvnicích se k tradičním slovním druhům přiřazují tzv. predikativa, 
„která se běžně považují za druh příslovci"', (tamtéž, str. 74), např. Je sucho. 
Číslovky je možno podle mluvnických významů přiřadit k podstatným jménům 
(tisíc), přídavným jménům (druhý), zájmenům (jeden) a příslovcím (sedmkrát), ale 
mají společný věcný význam: číselný. Proto jsou vydělovány jako zvláštní druh slov. 
(Havránek, 1981, str. 102) 

V současné škole se však žáci setkávají s výše uvedenými deseti slovními druhy. 

ja 

3.2. Řadení slovních druhů 

Tradiční řaclfní slovních druhů tak, jak se v současné době uvádí, je „založeno na 
znacích tvaroslovných (přesněji „tvarotvorných"); proto vychází z rozdělení slov na 
„ohebná" a „neohebná" a zanedbává tak kritéria lexikální a syntaktická" (Česká 
mluvnice, 1981, str. 107). Např. toto pořadí odtrhává příslovce od přídavných jmen, 
ačkoliv oba slovní druhy spolu těsné souvisí, jako slova plnovýznamová. 

3.3. Frekvence slovních druhů 

V souvislých jazykových projevech se jednotlivé slovní druhy vyskytují v takovémto 
poměru (Jelínek, 1982, str. 181): 
1. podstatná jména 27,77 % 
2. slovesa 18,15% 
3. přídavná jména 11,16% 
4. zájmena 10,91 % 
5. příslovce 10,29% 
6. předložky 10,12% 
7. spojky 9,78 % 
8. Číslovky 1,61 % 
9. citoslovce 0,21 % 

Ve frekvenčním slovníku (1961) byla sestavena tabulka slovních druhů, ve které se 
každé slovo počítalo jako heslo pouze jednou, bez ohledu na to, kolikrát se 
opakovalo. Frekvence hesel patřících k jednotlivým slovním druhům poté byla 
takováto: 
' • podstatná jména 38,93 % 
2. slovesa 27, 05 % 
3. přídavná jména 20,98 % 
4. příslovce 9, 04 % 
5. zájmena 1 , 0 3 % 
6. číslovky 0, 95 % 
1. spojky 0, 92 % 
8. předložky 0, 74 % 
9. citoslovce 0, 36 % 

(Pozn. V přehledech chybí částice, slovní druh, který v době, kdy vznikal frekvenční 
slovník, nebyl vymezen a obecně přijat.) 
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V mluvených projevech dětí mladšího školního věku je frekvence slovních druhů 
trochu jiná. 
Podle výzkumu Simony Vondráškové (1982) jsou v promluvách dětí zastoupena 
nejvíce slovesa (21,72 %), dále zájmena (21,34 %), poté podstatná jména (15,21 %) 
a příslovce (11,45). Další slovní druhy už se vyskytují v menší míře. Podle autorky 
jsou v mluvených projevech nejméně zastoupena citoslovce (1,51 %). 

Následující tabulka ě. 1 ukazuje na výsledky tří výzkumů, zabývajících se frekvencí 
hesel v mluvených projevech dětí mladšího školního věku. 

frekvence hesel podle slovních druhů 
S.V. K+B FSC 

slovní druhy % % % 
podstatná jména 15,21 28,2 25,2 
přídavná jména 4,03 6,6 12,4 

zájmena 21,34 9,1 12,4 
číslovky 2,89 2,8 1,73 
slovesa 21,72 24,2 16,7 

příslovce 11,45 6,5 10 
předložky 4,8 14,7 9,5 

spojky 7,72 7,9 11,7 
částice 9,33 - -

citoslovce 1,51 0,01 0,04 

Vysvětlivky: 
S.V. - výsledky výzkumu S. Vondráškové z roku 1982 
K+B - údaje M. Kaly a M. Benešové z roku 1976 
FSČ - údaje z Frekvenčního slovhíku slov, slovních druhů a tvarů z roku 1961 
(Pozn. K+B ani FSČ neoperují s částicemi, proto je lepší při porovnávání 
s výzkumem Simony Vondráškové počítat s tím, že údaje u zájmen, spojek 
a citoslovcí mají být vyšší.) 
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4. POJETÍ SLOVNÍCH DRUHŮ V ČESKÝCH MLUVNICÍCH -
Terminologie 

Informace o slovních druzích nám podávají ve svých teoretických částech mluvnice. 
Velmi zajímavé je povšimnutí si vývoje názvů slovních druhů, které procházely 
různými etapami. 

4.1. Mluvnice s Pravopisem pro českou mládež z roku 1849 
• Polehradský, F., Ř.. J. - Praha 

Tato mluvnice byla nejstarší ze všech, které se mi podařilo prostudovat, proto se u ní 
trochu pozastavím a podrobněji o ní rozepíšu. 
V této mluvnici se píše o „dewateru částek" (str. 9): „slowa statná, slowa přídawná, 
čísla, náměstky, slowesa, příslowky, předložky, spojky, citoslowce." Je tu také 
ukázka věty, která obsahuje všech devět slovních druhů (str. 9): 

3 2 1 5 6 4 6 7 1 8 9 

„Má dobrá matka šla jen jednou čerstwě po láwce, a ach!" 
V této mluvnici se můžeme dočíst o „statných slowech (jménech): jsou ona slowa 
w české řeči, která nějakou osobu neb věc neb wlastnost osoby neb věci wyjadřují 
a slowíčkem ten neb ta neb to, aneb ti, ty, ta (množ. počet) rozumně wyřknouti se dají, 
na př. muž (ten), matka (ta), dítě (to), pěknost (ta), neštěstí (to), máry (ty), wrata (ta). 
Statné swé jméno může Čech na sedmerý způsob w mysli swé proměnit, a tyto 
proměny se jmenují skloňky čili pády."(str. 19-20) 

„Přídawná jména jsou, která před neb ta statným jmenem stojí, a na otázku: jaký? 
jaké? neb čí? wlastnost, powahu a způsobu jeho wyznamenáwají, na př. černý kabát; 
dobrý člověk; husí kůže; bratrůw klobouk atd. 
Přídawná jména se zcela dle statných jmen ku kterým patří, w pádu, w počtu 
a w pohlaví řídí. Přídawná jména se na tré rozdělují a trojím způsobem uchylují, 
a sice končící se: 
I- na ý, á, é podle obrazce dobrý, á, é 
II. na í, í, í, podle obrazce boží 
III. na ůw, owa, owo podle obrazce bratrůw, owa, owo" (str. 34) 

Na třetím místě v pořadí jsou (str. 38-39): „Čísla - takowá slowa, kterými se wěci neb 
osoby, neb wlastnosti jejich počítají, na př. jeden holub, prwní číslo, desatero Božích 
přikázání, dwojnásobní trest, mnoho zlého atd. Z čísel se některá neuchylují, některá 
uchylují, a tato zase welmi nejistým způsobem, buď dle statných, buď dle přídawných 
jmen, aneb dle náměstek. Nejznamenitější čísla jsou: základní (kolik?), řadowá 
(kolikátý?), rodowá (kolikerý?), násobní (kolikanásobní?) a opakowací (kolikrát?)." 

„Náměstky" (dnešní zájmena) „jsou ona slowa, která statná jména zastupují, aneb na 
ně poukazují. Čech má ve swé řeči patero náměstek a sice: osobní, přiwlastňovací, 
ukazowací, wztahowací a otazowací. „ (str. 42) 

Slowesa jsou „slowa, která o wěci neb o osobě wypravují, že jest, aneb že něco s ní 
činí; např. Zahrada jest welká....", (str. 49), „Slowesa se potkáwají dle osobních 
náměstek: já, ty, on, my, wy, oni tj. když se některá z nich k slowu w dobrém smyslu 
přidati může." (tamtéž) 
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„Slowesa jsou welmi důležitá a poskytují jazyku českému nejwětší rozmanitost, 
protož na nich wíce nežli na jiných částkách pozorowati, totiž: osoby, počet , pohlawí, 
čas, způsob, smysl (trpný n. činný) a časowání." (tamtéž) 

„Příslowky jsou ony částky řeči, které zwláště slowesům slouží a při nich způsob neb 
powahu, čas, neb místo wyznamenáwají."(str. 73) 
Poznávají se podle otázek (tamtéž): „jak? kdy? jak dlouho? kde? kam? kudy? 
odkud?" 

Předložky jsou „ony částky řeči, které jistý poměr osoby neb wěci k jiné zase osobě 
neb wěci ukazují, na př. On šel do zahrady,..." (str. 74) 

Spojky „buď jednotliwá slowa aneb celé průpowědi w řeči spojují. Spojky jsou 
nejwíce kratičké, a neskloňujíce se wždy stejné zůstáwají." (str. 76) 
Jelikož je tato mluvnice určena mládeži, objevují se tu krátké a vtipné pravopisné 
básničky, např. pro spojky (tamtéž): 
Aby, tedy, když 
twrdě, i wšak měkce piš! 

Citoslovce jsou vyjádřeny jako "ony částečky české řeči, kterýmiž buď cit radosti neb 
bolesti, buď oškliwosti aneb podiwení objewujeme. Např.: Aj! Jak krásně slunce 
uchází!" (str. 78) 

Tato mluvnice obsahuje mnoho pravopisných říkanek a básniček, které lze žákům dát 
jako hádanky. Je tedy zřejmé, že již v polovině 19. století se autoři mluvnic zamýšleli 
nad tím, jak žákům zpestřit výuku českého jazyka. 

4.2. Česká mluvnice nově vzdělaná z roku 1850 
- Slavíček, J. S., - Praha, sklad knihkupectví Calvova 

Názvy slovních druhů jsou stejné jako dnes jen místo podstatných jmen jsou 
statná jména, (str. 17: „Při statném jméně českém musíme pozorovati pohlaví, počet, 
pád, sklonění a při mužském pohlaví, znamená-li statné jméno bytost živou nebo 
neživou"); místo zájmen jsou náměstky, namísto sloves se píše o časoslovech 
a tehdejším názvem pro citoslovce byla mezislovce. 

4.3. Krátká Mluvnice Dobropísemnost Česká pro dům i školy vlastenecké, 
hojnými příklady vysvětlená z roku 1850 

• Vlasák, J. V. - Praha, tisk a náklad Jaroslav Pospíšila 

V této mluvnici se píše o statných jménech (která mají jednotný a vícný počet 
(jedn. a mn. číslo, str. 25), také o přídavných jménech, která se nazývají vlastnostce, 
protože „vyjadřují vlastnosti věcí" (str. 29), číslech, místojménech, která mohou být 
osobní, přivlastňovací, ukazovací, vztahovací a tázací (str. 43), časoslovech 
a příslovcích, která jsou „taková slova, jenž vyjadřují bližší okolnosti časoslov, anebo 
ježto ukazují, jak, kdy a kde se co stává" (str. 73). Místo předložek se používá názvu 
předslovce, které „ukazují, jak se jméno statné k jinému slovu v průpovědi má nebo 
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v jakém poměru stojí" (str. 76). Název pro spojky zůstává nezměněn, zato mezislovce 
se stávají opět citoslovci, ta jsou „slovce, jimiž city své vyjadřujeme" (str. 79). 
Na konci této mluvnice je poznamenání (tamtéž): 
„Příslovce, předslovce, spojky a citoslovce se neuchylují, a protož šlovou neúchylné 
částky řeči." 

4.4. Krátká Mluvnice a Pravopis jazyka českého, hojnými příklady vysvětlené 
z roku 1855 

- Vlasák, J., V. - Praha, tisk a náklad Jaroslava Pospíšila 

V této mluvnici se setkáváme se stejnými názvy slovních druhů, jako v České 
mluvnici z roku 1850, avšak náměstky (zájmena) mají další pojmenování -
místojména a číslovky jsou pojmenovány jako číselná jména. O mezislovcích se 
dozvídáme, že to „jsou ona slovce, jimiž všelijaké city své mezi jinou řečí 
vyjadřujeme" (str. 80). 

4.5. Staročeská mluvnice z roku 1860 
- Květ, F., B. - Praha, Kober & Markgraf 

V této mluvnici je jen osm slovních druhů. Chybí tu mezislovce. Příslovce jsou 
„Příslovky jsouce buď skamenělé pády buď stuhlé tvary slovesné, jsou jmenného 
(letos), přídavného (blíž), zájmenného (tak), číselného (teprve) a slovesného původu 
(kromě), (str. 120) 

4.6. Mluvnice a pravopis ve škole obecné, dle nových učebních osnov z roku 1932 
- Votava, Ant. - Znojmo, tisk Jos. Jahoda 

Názvy slovních druhů v této mluvnici jsou již stejné jako dnešní. Avšak slovních 
druhů se rozlišuje stále jen devět, bez částic. 
Podstatná jména jsou ,jména osob, zvířat a věcí" (str. 35); přídavná jména 
„naznačují, jaké osoby, zvířata, věci jsou" (str. 40); dalšími slovními druhy jsou 
zájmena, číslovky a slovesa, která „praví, co osoby, zvířata, věci dělají, se jmenují 
slovesa" (str. 39); následují příslovce, předložky, spojky a citoslovce. 

4.7. Česká mluvnice pro měšťanské školy a pro nižší školy střední z roku 1947 
- Vítek, Fr. - Praha, Česká grafická unie a.s. 

Na začátku této mluvnice jsou slovní druhy rozděleny na ohebná (podstatná jména, 
přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a na neohebná (příslovce, předložky, 
spojky a citoslovce). 
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4.8. Mluvnice češtiny z roku 1986 

Tato mluvnice pod pojmem slovní druhy obsahuje: 
podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, 
spojky, citoslovce a již částice, popř. také predikativa (kategorie stavu), „která se 
někdy pokládají za zvláštní slovní druh, jehož konstitutivním příznakem je 
predikativní funkce, tj. funkce větného členu, který je charakterizován sepětím se 
sponou, např. Je chladno. Jádrem této slovní třídy jsou slova zakončená na 
-o a tradičně se řadí mezi adverbia." (str. 305) 

4.9. Stručná mluvnice česká z roku 1992 

Tato mluvnice rozeznává deset slovních druhů - „podle významů věcných, které slova 
mají, podle jejich významů mluvnických a podle způsobů, jak je vyjadřují" (str. 48) 
v tomto pořadí: 
Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, 
spojky, částice a citoslovce. 
(Cizí odborné názvy jednotlivých slovních druhů jsou uvedeny v poznámce na konci 
přehledu.) 

4.10. Příruční mluvnice češtiny z roku 2001 

..V současné mluvnici, tzn. rok vydání 2001 a dále, najdeme rozdělení slovních druhů 
(v tomto>eřSdí) na (str. 228): 
Substantiva (podstatná jména), adjektiva (přídavná jména), pronomina (zájmena), 
numeralia (číslovky), verba (slovesa), adverbia (příslovce), prepozice (předložky), 
konjunkce (spojky), interjekce (citoslovce) a partikule (částice). 

Zajímavé je povšimnutí si umístění citoslovcí před částicemi a použití mezinárodní 
terminologie v případě podstatných a přídavných jmen a příslovcí. 

Pro větší přehlednost je tu tabulka č. 2, která ukazuje změny názvů slovních druhů 
během více než 150 let. 

rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jiné 
1849 slowo statné slowo přídawné náměstek číslovky sloweso příslowka předložka spojka citoslowo 
1850 statné jméno vlastnostce místojméno číslo časoslovo příslovka předslovce spojka mezislovo 
1855 statné jméno vlastnostce místojméno číselné jméno časoslovo příslovka předslovce spojka mezislovo 
1860 podstatné jméno vlastnostce náměstek číselné jméno časoslovo příslovka předlovce spojka mezislovo 
1932 podstatné jméno přídavné jméno zájmeno číslovka sloveso příslovce předložka spojka citoslovce 
1947 

1986 
podstatné jméno přádavné jméno zájmeno číslovka sloveso příslovce předložka spojka citoslovce 1947 

1986 podstatné jméno přídavné jméno zájmeno číslovka sloveso příslovce předložka spojka částice citoslovce predikativa 
2001 substantivum zájmeno citoslovce 

19 



5. KRITÉRIA KLASIFIKACE SLOVNÍCH DRUHŮ 

Při rozlišování slovních druhů lze uplatnit xůzné typy kjasifikačních kritérií: 
Problémy, které často vznikají s hledáním vhodných kntóříi klasffikacSjíiQhou být 
dány tím, že slovní druhy, které se v české mluvnické tradici vyděluj^ objektivně 
představují různé kvality jazyka a u každého ze slovních druhů vystupuje do popředí 
jiný klasifikační rys. (Jelínek, 1982, str. 181) 

5.1. Kritéria pro klasifikaci slov do slovních druhů 

5.1.1. Kritéria klasifikace ve vědecké literatuře 

Adolf Erhart (1984) vymezuje čtyři klasifikační hlediska (Základy jazykovědy, 
str. 108): 
1. hledisko sémantické 
2. hledisko funkční (rozlišování plných a prázdných morfémů, slov 

autosémantických) 
3. hledisko syntaktické (podle toho, jakou větnou funkci může daný lexém zastávat) 
4. hledisko morfologické 
Autor (1984) dále dodává, že poslední hledisko je nejdůležitější, protože slova se dělí 
na ohebná a neohebná podle toho, jestli přibírají nebo nepřibírají gramatické afixy. 
Ohebná slova se dále dělí podle toho, jaké afixy (jakých gramatických kategorií) 
přibírají. 
(Adolf Erhart rozlišuje jen devět slovních druhů. Nezmiňuje se o částicích.) 

Mluvnice češtiny z roku 1986 předkládá tato kritéria (str. 13): 
a) obsahově-sémantická 
b) syntaktickofunkční 
c) tvaroslovná 

ad a) 
Podle obsahově-sémantických kritérií se sledují určité velmi obecné významy, které 
charakterizují a vzájemně odlišují slovní druhy. Podle těchto kritérií můžeme stanovit 
základní (autosémantické) slovní druhy (tamtéž, str. 14) - substantiva (podstatná 
jména), adjektiva (přídavná jména), verba (slovesa), adverbia (příslovce) 
a numerálie (číslovky). 

ad b) 

Syntaktickofunkční kritéria slouží ke zkoumání, jak se jednotlivé skupiny slov 
Podílejí na výstavbě věty a textu. Při této klasifikaci lze stanovit i takové slovní 
druhy, které se svým významem a funkcí liší od slovních druhů uvedených 
v a) a fungují jako spojovací prostředky (spojky), specifikační a modifikační 
(předložky), deiktické (zájmena) aj. 

ad c) 
Rozlišení ohebných slov od neohebných vychází z klasifikace na základě 
tvaroslovných vlastností tříd slov. Liší se slova, která se časují, slova, která se 
skloňují, stupňují, přechylují atd. 
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Slovní druhy lze také rozdělit na základní a nezákladní (Mluvnice češtiny, 1986). 
Do skupiny základních druhů patří substantiva, adjektiva, verba a adverbia. Za 
nezákladní se považují jednak tzv. nástavbové slovní druhy, které napodobují svými 
funkčními vlastnostmi soustavu neslovesných základních slovních druhů - zájmena 
a číslovky (ty jsou významově i funkčně nejblíže základním druhům, a proto jsou 
někdy počítány mezi ně), dále citoslovce a poté tzv. nesamostatné slovní druhy -
předložky, spojky a částice. 

Marie Čechová (1996) vymezuje slovní druhy na z á k l a d ě ^ ě c h p kritérií, která se 
„někdy doplňují, jindy si konkurují, přitom žádné kritérium samo o sobě není 
dostačující" (Čeština - řeč a jazyk, str. 70): 

1. kritérium významové (sémantické) 
Na jeho základě se plnovýznamové slovní druhy člení podle toho, co z reálného světa 
odrážejí, na: 
a) podstatná jména označující jevy chápané jako samostatné 
b) přídavná jména označující jevy chápané jako jejich stálé příznaky (vlastnosti) 
c) slovesa označující proměnlivé příznaky (děje) 
d) příslovce, která vyjadřují jak vlastnosti a děje, tak i příznaky příznaků (např. velmi 

mladý, krásně zpívá) 

2. kritérium tvaroslovné (morfologické) 
Toto kritérium lze uplatnit jen u ohebných slov, která mohou měnit své tvary, tedy 
u podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves. 

3. kritérium skladební (syntaktické) 
Podstatná a přídavná jména, převážně zájmena, číslovky a většina sloves a příslovcí 
plní roli větných členů. Předložky nejsou samy o sobě větným členem, aig,ve spojení 
se jmény se podílejí na větné výstavbě. Spojky spojují větné členy 7a částice se 
podílejí na vyjadřování modality. Citoslovce mají samostatnou funkci výpovědi, 
pojímají skutečnost globálně (např. Hurál), ale mohou mít i obdobnou funkci jako 
slovesa (např. Jindra hup do bazénu). 

5.1.2. Kritéria klasifikace v didaktické literatuře pro jazykové vyučování 

Podle Přemysla Hausera (1991) existují dvě hlediska pro rozlišování slovních druhů 
(Základy didaktiky, str. 71): 
/ . mluvnické : 
a) ohebnost - sklibóAvání a časování 
b) neohebnost \J 
2. lexikální: 
význam - samostatný a nesamostatný 

Ne všechny znaky jsou pro určení slovního druhu stejně závažné. Přemysl Hauser 
říká, že k jeho určení stačí ty rozhodující, většinou v ^ n a m ten r " J M * ^ 
a přídavná jména, číslovky a slovesa. Význam je také zakladmm kritériem p 
rozlišení neohebných slov. 
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Marie Čechová ke dvěma, výše uvedeným, kritériím přidává třetí, a to, zda slovo 
„může - nemůže být větným členem nebo základem jednočlenné věty" (Čeština a její^ 
vyučování, str. 1 j ^ ) — 

1999}lze slovní druhy třídit jen podle významů. 
rrřuzvuko> kovou a významovou. Stránka významová obsahuje 

(Český jazyk pro studující učitelství 1. stupně a SpPg, str. 41): 
a) význam věcný (neboli obsahový), tj. pojmenování osob a zvířat, jevů, činností 
a stavů, vlastností, okolností a vyjádření vztahů, nálad a c i t ů j ^ h ^ f e t o p ^ ' 
b) významy gramatické, které jsou vymezeny mluvnickóuíítavbou jazyka a jsou 
vyjadřovány buď různými tvary stejného slova (význam morfologický neboli 
tvaroslovný), nebo vztahy slov k jiným slovům ve větě (význam syntaktický neboli 
skladební) 
Podle převahy věcných nebo gramatických významů lze slova rozdělit do tří skupin 
(tamtéž) na: 
a) slova lexikální - mají jen věcný význam (příslovce, citoslovce) 
b) slova lexikálně gramatická - mají význam věcný, tvaroslovný i syntaktický (jména 

a slovesa) 
c) slova gramatická - vyjadřují větné vztahy slov nebo vět, se kterými se spojují 
Tato slova sama o sobě svůj plný význam nemají, nabývají ho až ve spojení se slovy 
(většinou lexikálně gramatickými). Do této skupiny patří předložky, spojky, částice 
a pomocná slovesa, např. byl by se učil, milovala jsem). 

Jaroslav Jelínek (1981) tvrdí, že „třídění slov na slovní druhy není dokonalé, ale 
zatím se dokonalejší třídění nezrodilo." (Čtení o českém jazyce, str. 182). 

6. MORFOLOGIE 

Morfologie (neboli tvarosloví) pojednává o slovních druzích z hlediska jejich forem 
a základních významů těchto forem. V Příruční mluvnici češtiny z roku 2001 (dále 
jen PMČ) se můžeme dočíst, že formy jsou podoby slov - tvary, kterých se užívá ve 
větách. 
Tyto formy se skládají (tamtéž, str. 227): 
a) z tvaroslovného základu, ten je společný pro všechny slovní tvary 
b) z morfu - nejmenšího útvaru realizovaného v textu, který má ustálenou formu 

i význam a může být jak součástí slova (koncovka), tak samostatný (volný - bych, 
bys atd.) 

O formě se může mluvit i u některých slovních druhů, které mají neměnný tvar slovíV 
a to „ve smyslu společných formálních rysů v zakončení slovního druhil 
(např. příslovcí)." (str. 227). Tyto rysy (/ ho) mohou spolu se společným 
slovnědruhovým významem a funkcemi ve W odlišovat od ostatních slovních 
druhů. 

Beremel-li zřetel k formě a k zobecněným významům, můžeme vymezit slovní druhy. 

\J 
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6.1. Vymezení slovních druhů z hlediska morfologické formy 

Podle tohoto hlediska se slovní druhy mohou dělit (PMČ, str. 228): 
a) ohebné 
b) neohebné 
Ohebné slovní druhy lze rozdělit na „skloňované" (podstatná jména, přídavná jména, 
zájmena a číslovky) a „časované" (slovesa), (tamtéž) 

6.2. Vymezení slovních druhů z hlediska významového (sémantického) 

Na slovní druhy se lze dívat jako na slova, která pojmenovávají různé druhy jevů 
reality. Dělí se na (PMČ, str. 229): 
a) plnovýznamová (autosémantika) 
b) neplnovýznamová (synsémantika) 

ad a) 
Autosémantika je skupina významově samostatných slov, která plní ve větě funkci 
větných členů." Jelikož mají lexikální význam, vázaný na jednotlivá slova 
a kategoriální význam, promítající se do slovnědruhového zařazení, mohou nést také 
významy gramatické a tak bývají tato slova označována jako „lexikálně-gramatická" 
(PMČ, str. 73). (Např. slovo parkovat má v konkrétním kontextu Otec parkuje vedle 
lexikálního významu .přemisťovat auto' ještě kategoriální význam dějovosti a také 
gramatické významy 3. osoby jednotného čísla přítomného času atd.) 

ad b) 
Synsémantika jsou slova významově závislá (PMČ, str. 74), neplní úlohu větných 
členů a plný význam dostá\yjí_až v kombinaci s autosémantiky (např. přilepit na 
stěnu) Jejich hlavnínTúÍíáemjeS podílet se na výstavbě a organizaci textu. Bývají 
označována jako slova gramaticko-lexikální, jelikož u nich převažuje gramatická 
funkce. 

Autosémantika naprosto převažují ve slovní zásobě, ale daleko frekventovanější jsou 
synsémantika. Nejčastější slova v českém jazyce jsou podle frekvenčního slovníku 
(1961): a, býti, ten, v(e), on, na, že, s(e), z(e), který. (O češtině v číslech, str. 19) 

Za plnovýznamové se považují podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, 
slovesa a příslovce; za synsémantika předložky, spojky a částice. 
Citoslovce jsou významově plně sdělná, ale jejich význam se formuje jinak než 
u plnovýznamových slovních druhů. „Jsou významově autonomní, ale od 
plnovýznamových slovních druhů se odlišují nepojmovostí a po formální stránce 
neohebností" (PMČ, str. 75). 
Zájmena mohou funkčně nahrazovat autosémantika ve výpovědích, ale svými 
vlastnostmi se od nich liší. Jejich úkolem je zastupovat, ukazovat a odkazovat, ne 
pojmenovávat. 
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7. VYMEZENÍ SLOVNÍCH DRUHŮ Z HLEDISKA 
MORFOLOGICKÉHO A SÉMANTICKÉHO 

Je na místě poznamenat, že při vymezování slovních druhů používám českou 
a mezinárodní terminologii upravenou podle běžného úzu. 

7.1. Substantiva (podstatná jména) 

Tato slova označují nezávislé entity, tj. osoby, zvířata a věci, a dále vlastnosti a děje 
pojímané jako nezávislé entity (ošklivost, skok). (PMČ, str. 229) 
Gramatická kategorie rodu a životnosti vyjadřuje význam přirozeného rodu 
a životnosti. Sémanticko-syntaktické rysy jsou vyjadřovány gramatickou kategorií 

pádu a gramatickou kategorií čísla. 

7.2. Adjektiva (přídavná jména) 

Tato slova pojmenovávají vlastnosti f staneí ^ , - í ř a t a neživých jevů 
konkrétních > abstraktních) a některé druhy relaciXPMC str. Z« U 
Se substantivem, ke kterému se vztahují se shoduj, v rode, P 
sémantického hlediska můžeme adjektiva rozdělit na. 
a) kvalifikační (kvalitativní) i 

b) relační 4 . a i e m o ž n é ie většinou stupňovat. 
Adjektiva kvalifikační vyjadřují vlastnosti k další substanci 
Relační adjektiva vyjadřují to same jako k v a h f . k a c n i ^ T ^ w i ^ v a j 
nebo ději, ^ jiné vlastnosti či okolnosti, Z jmennou, ^ 
Z hlediska morfologické formy je mozne dělit deklinaci aoj 

složenou a smíšenou. S l o ž e n á ^ ^ 

7.3. Zájmena (pronomina) 
Tato slova představují plnovýznamový ohebný slovní druh, v 
realizuje schopnost jazyka pojmenovávat substance a vlastnosti substitučně. V rámci 
zájmen se pak realizují různé významové rysy. (PMC, str. 285) 
Zájmena: . 
- pojmenovávají jevy ve vztahu k jejich roli v komunikaci (ja, ty,.. •) 
- odkazují k referentu v rámci textu nebo ukazují mimo text (on, ona, ono, ten,...) 
- vyjadřují vztah komunikační role a posesivity (muj, tvůj, svůj,. . .) 
- vyžadují doplnění informací o předmětu komunikace (kdo, co, jaky, Který, 
- vyjadřují vztah (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) vlastníka (někdo, 
- vyjadřují různé odstíny neurčitosti předmětu, vlastnost, nebo vlastn.K 

ledajaký, čísi atd.) , , 
- popírají předmět nebo vlastníka (nikdo, nic, žádný, nici) 
- identifikují (týž, jiný) 
- totalizují a kvantifikují (všichni, každý) 
- reflexivizují (se, svůj) 
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7.4. Číslovky (numeralia) 

Číslovky jsou slovní druh vyjadřující kvantovost, a to buď počítanou, určitou, 
vyjádřenou čísly, nebo nepočítanou, neurčitou, čísly nevyjádřitelnou. Číslovky nemají 
jednotnou slovnědruhovou povahu. Jsou substitutem (podobně jako zájmena), který 
vyjadřuje kvantum jako substanci: pět, pětka, jako vlastnost: pátý, pětinásobný, i jako 
okolnost: pětkrát. Kvantovost nepočítanou, neurčitou vyjadřují číslovky mnoho, 
několik, a hovorově i jiná slova v jejich funkci {moře, trošku/a: moře lidí; troška 
piva) a' dále také několikátý, několikerý atd. Kvantum jako hlavní sémantický rys 
číslovek vstupuje do řady situací. Typické z nich se staly podkladem pro sémantické 
dělení číslovek na (PMČ, str. 302): 
a) základní 
b) řadové 
c) druhové 
d) násobné 

Některé číslovky jsou ohebné, tj. mohou vyjadřovat rod, pád a některé i číslo - jsou 
tedy buď morfologickými substantivy nebo adjektivy. 
Ostatní číslovky jsou neohebné a zastávají funkci adverbií. 

7.5. Slovesa (verba) 

Verbum je plnovýznamový ohebný slovní druh, který vyjadřuje jak stavy, prosté 
a akční mutace těchto stavů, tak procesy a změny těchto procesů. 

Ze sémantického hlediska lze dělit slovesa různě. Příruční mluvnice češtiny (2001, 
str. 310) je dělí na: 
a) slovesa s obecným významem blízkým zájmenům (ale s množstvím konkrétních 
významů především v nepřipravených mluvených projevech: dělat, být, mít, dát) 
b) slovesaplnovýznamová (jichž je většina) 
c) slovesa významově pomocná, která doplňují významy plnovýznamových sloves 
0 prvek modality a fázovosti (Chci spát; Smím si vzít; Mám vám vyřídit; Musím jít; 
Umí zpívat; Začínám studovat; Nepřestává kouřit) 

Slovesa se mohou transponovat v substantiva (malování, hon), adjektiva (skákající, 
otrhaný) a adverbia (letmo, mlčky). 

Rozlišujeme dva slovesné tvary: 
a) určité (verbum finitum) - které vyjadřují osobu, čas a způsob 
b) neurčité - nevyjadřují ani osobu a čas ani způsob 

Z hlediska morfologie jsou formy slovesa buď jednoduché nebo složené. Všechny 
slovesné formy se tvoří různými morfy od slovesných kmenů: prézentního, minulého 
nebo infinitivního. Podle kmene minulého a infinitivního se slovesa dělí do šesti tříd: 
1 • třída: nes-1, pek-1, kr-yl, tře-1 
2. třída: minu-1, tisknu-l, tnul/ťal 
3- třída: trpě-1, sáze-1 
4. třída: prosi-1 
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5. vola-1, maza-1, bral 
6. kupova-1 

7.6. Adverbia (příslovce) 

Adverbia představují neohebný slovní druh, který vyjadřuje především „okolnosti, za 
kterých se realizuje obsah slovesa, za nichž platí obsah adjektiva anebo dalšího 
adverbia: pracuje rychle, raně gotický, velmi mladě atd." (PMČ, str. 338) 
Tyto okolnosti mohou být (tamtéž): 
a) místní 
b) časové 
c) způsobové 
d) příčinné 

Mnoho starých a původních adverbií nemá společné zakončení, např.: včera, pryč, 
zítra, loni, spolu atd. Při posuzování morfologické formy adverbií se vychází z toho, 
že se jedná o neohebný slovní druh. (Výjimkou jsou adverbia rád, jakživ, která 
vyjadřují koncovkami rod jmenný a číslo.) 
Morfologická forma adverbií zajišťuje, že nedochází k jejich záměně s ohebným 
slovním druhem. Forma je dána původem adverbia. 
Nejvíce adverbií patří do skupiny deadjektivních adverbií, proto je možné za 
modelová zakončení adverbií považovat jejich morfologické charakteristiky, tedy 
(PMČ, str. 341): 
-e/ě (dobře, pěkně...) 
-o (smutno,...) 
-y: (hezky,...) 
Těmto útvarům se podobají svým zakončením adverbia utvořená z jiných slovních 
druhů, např. ze sloves a číslovek: vsedě, letmo, ležmo, trojmo, mlčky apod. 
Velmi často se do funkcí adverbií dostávají jiné slovní druhy, zejména substantiva, 
ale i adjektiva, zájmena a slovesa. Jedná se o (PMČ, str. 341): 
a) ustrnulé prosté pády substantiv, např.: ráno, večer, doma 
b) příslovečné spřežky (tj. spojení předložky a substantiva, adjektiva nebo zájmena), 
např.: shora, kvereru, znova, posvém 

Některá adverbia se pojí se substantivem a ztrácejí povahu větného členu a nabývají 
funkce předložek, např.: projel mimo (adv.), mimo Jakuba tam nikdo nebyl (předl.), 
podobně např. okolo, kolem, blízko atd. Tím, že ztratí plný význam, stanou se z nich 
částice (klidně seděl - klidně zůstaň sedět) nebo spojky (dokonce) a také přecházejí 
v citoslovce: kupředu, zpátky, pryč, sem, dál atd. 

7.7. Předložky (prepozice) 

Předložky reprezentují neohebný slovní d r u h ' ^ f ^ m v "imeTjSožto 
(synsémantický). Spoluvytvářejí syntaktické i nesyntaktické yznamy j r n ^ 
součást jejich pádových podob. Vyjadřují hlavně p o v a h u vztahu jm y a 
nebo jinému jménu ve větě. Předložky se spojuji s různými pa y 
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i s jinými slovními druhy (PMČ, str. 342): nechat si na večer, na potom, po kolika, od 
tehdy, do teď. 

Předložky mají různý původ. Některé jsou předložkami od původu, některé jsou 
novými útvary, nepůvodními, vzniklými z jiných slovních druhů, jejichž formování 
v jazyce představuje plynulý proces. 
Ze substantiv se předložky formují „tzv. ustrnutím jejich nepřímých pádů 
předložkových nebo nepředložkových (k vůli: kvůli; díky)" (PMČ, str. 346). 
„Prepozicionalizace, proces změny v předložku probíhá obvykle tak, že se 
substantivum nejdříve stane adverbiem a poté předložkou" (tamtéž) (na vzdor; 
Navzdor sbírala jahody na cizí zahradě; Navzdory lehkým podmínkám prohráli). Při 
prepozicionalizaci předložkového pádu substantiva se s následujícím jménem změní 
syntaktická funkce, např. ve spojení v oblasti ekonomiky se výraz ekonomiky původně 
bral jako atribut k oblast, dnes však je spojení v oblasti chápáno jako předložka; je tak 
možné ji nahradit pouhým v: v ekonomice. 
Nepůvodní předložky vznikají i ze sloves (vyjma, nehledě), z adverbií (skrz, mimo), 
ze zájmen (co do), (tamtéž) 

7.8. Spojky (konjunkce) 

Tato slova zastupují neohebný, neplnovýznamový slovní druh, sloužící ke spojování 
vět i částí vět, a to jak členů rovnocenných, které jsou spojeny koordinačními vztahy, 
tak nerovnocenných, spojených subordinačními vztahy. Spojky tedy určují vzájemný 
vztah členů. 
Forma spojek může být různá (PMČ, str. 350): 
a) jednoslovná (a, že, když) 
b) opakovaná (nebo, nebo, (a)nebo; a, a, a) 
c) dvojitá (buď - nebo, jednak - (a)jednak, tak - že) 
d) víceslovná, tzn. že do ní vstupují další slovní druhy 

Nutnost vyjadřovat nové vztahy, nebo zpřesňovat staré, případně je specifikovat vede 
ke vzniku kombinovaných spojkových výrazů. Do spojkových výrazů se integrují 
Především adverbia, částice a substantiva: hned (když), právě (kdyz) , ještě (ne) - a už; 
stejně (jako), v důsledku (toho - že) apod. 
Spojovací funkci plní rovněž vztažná a tázací zájmena a zájmenná příslovce (kde -
tam, kdy - tehdy, jak - tak apod.) 

7.9. Částice (partikule) 

Partikule jsou neohebný slovní druh se synsémantickým významem. Je to různorodá 
skupina výrazů, která nezahrnuje výrazy spojkové a předložkové. Částice se mohou 
dělit do několika skupin podle jejich funkce a formálních vlastností na (PML, 
str. 359-366): 
a) modální, které udávají stupeň pravděpodobnosti obsahu výpovědi, např.: asi, snad, 
jistě, možná aj. . . 

b) intenzifikační, které specifikují intenzitu vlastnosti, jež je vyjádřena adjektivy, 
adverbii, s omezením i slovesy, např.: Cítil se velmi starý; Měla ho velice rada; Velmi 
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se bál. Určují-li intenzifikační částice adjektivum nebo adverbium, stojí vždy před 
ním. 
c) vytýkací, které vytýkají jistý člen výpovědi: Z pozvaných k nám přišel jen Marek 
(impl.: Ostatní pozvaní nepřišli.) 
d) modifikační, výrazy přece, jen, ale, klidně, prostě, vlastně, pěkně, tady, teda, 
copak, které jsou příznačné pro mluvený jazyk a příslušejí k jiným slovním druhům 
nebo jiným typům částic, např.: To jsou ale oči!; Však jsem tam byl!; Ona se tě 
zrovna bude ptát. 
e) odpověďové, kterými je možno záporně nebo kladně odpovídat na zjišťovací 
otázky např.: ano/ne, baže, m-m, ale jo, asi ne apod. 
f) negaění, výrazy jako ne a nikoliv, které se netýkají celé věty, ale jen její části, 
např.: Zaujalo ho nikoli/ne její postavení apod. 
g) prací, výrazy, které stojí vždy na začátku věty, např.: kéž, bodejž. Spojky jako ať, 
aby, kdyby jsou jim velmi funkčně blízké a kladou se do jejich blízkosti, např.: Kdyby 
tak jen přišla!; Aby tak nepřišla! 

7.10. Citoslovce (interjekce) 

Tato slova představují neohebný slovní druh, který má zvláštní typy významů. 
V komunikaci jsou citoslovce formálně samostatná a plně sdělná. 
Citoslovce je možno rozdělit do tří skupin (PMČ, str. 356): 
a) subjektivní pocitová, jejichž interpretace závisí na kontextu a na intonaci 
Jsou to citoslovce např.: au, hurá, a jejej, heč apod. 
b) zvukomalebná (onomatopoická), která jsou reakcí na zvuk, a to tak, že napodobují 

tento zvuk, např.: břink, bác, mňau,frr apod. 
c) obecně kontaktová a vybízecí, např. hej, na, hej rup, panečku, na pipipi apod. 

Páté pády substantiv a rozkazovací způsoby sloves se díky své upozorňovací 
a výzvové funkci dostávají často do role citoslovcí: božínku, ježkovy voči, podívej, 
hybaj, tumáš. Jako citoslovce mohou fungovat i různá adverbia: pryč, zpátky a slovní 
spojení: bastafidli, no nazdar, tě bůh. 
Citoslovce většinou nebývají začleněna do věty jako větné členy, jsou samostatné. 
Mohou však zastupovat predikát nebo jiné členy ve větě (kočka hop na lampu, sakra 
práce). 

Některá citoslovce mají pro svou blízkost ke slovesům plurálové podoby druhé 
osoby: nate; osobní koncovky a zvratné se: heleďme se; objekt: vida ji; i adverbiální 
doplnění: hop dolů. 
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8. SLOVOTVORBA 

Pro výuku slovních druhů je důležitá znalost tvoření slov. Česká mluvnice 
B. Havránka - A. Jedličky (1981) začíná výklad jednotlivých slovních druhů právě 
jejich slovotvornou charakteristikou. 

Tématem slovotvorby se žáci zabývají až ve čtvrtém ročníku. 
Marie Vágnerová (2001) tvrdí, že výuka českého jazyka je založena na dvou 
oblastech, na rozvoji znalostí o větné stavbě a tvaru jednotlivých slovních druhů 
v rámci věty a na rozvoji znalostí o slovech a jejich významu. 
Význam slova lze obměňovat pomocí různých předpon a přípon, podobným 
způsobem se může měnit jeho příslušnost k určitému slovnímu druhu apod. Autorka 
píše, že žáci někdy nesprávně rozdělí slovo na dvě části (str. 160) - např. v čely (místo 
včely) nebo obráceně, napíší podstatné jméno a předložku dohromady - např. vlese 
(místo v lese) z důvodu neschopnosti odlišit základ slova, a tak přesně nerozliší 
hranice jednotlivých slov. Předpona a předložka může být pro ně obtížně odlišitelná. 
Jako příklad uvádí nesprávně interpretované písničky: ,jednou vlasy se že hlasy", 
místo „jednou vlasy sežehla si." (tamtéž) 
Podle ní se žáci musí naučit chápat rozdíly mezi jednotlivými slovními druhy 
a způsoby jejich užití, např. mezi podstatným jménem, slovesem a přídavným 
jménem, např. psí suchary jsou suchary pro psy - jak je vidět, je možno použít 
podstatného jména nebo přídavného jména a smysl zůstane stejný. Někdy však může, 
podle ní, být pro žáky těžké pochopit správně význam takového sdělení, např. kuřecí 
řízek není pro kuřata, ale z kuřat. 

8.1. Tvoření slov 

I když Příruční slovník jazyka českého, největší slovník českého jazyka, má asi čtvrt 
milionu hesel a český jazyk a jeho slovní zásoba se neustále rozšiřuje, přesto muzeme 
všechna tato slova utřídit do několika slovních druhů. 
Slovní zásoba se mění několika způsoby (PMČ, str. 97): 
a) tvořením nových slov 
b) významovými změnami existujících slov 
c) vznikem ustálených slovních spojení 
d) přejímáním cizích slov 
e) zánikem slov 

Slovotvorba je často považována za součást morfologie, jelikož využívá stejného 
materiálu i stejných postupů. 
Slovotvorba se „zabývá formou a významem jednoslovných výrazů, které vznikly na 
základě pojmenování už existujících, popř. procesem jejich vzniku." (PMC, str. 109) 
Vytvořená slova se skládají ze základu již existujícího pojmenování, které plni funkci 
motivujícího slova a ze složek, které na tomto základě konstituují význam novy. 
Pokud mají tyto složky při vytváření slova povahu morfémů, pak se jedná o derivaci 
neboli odvozování, kombinuje-li se autosémantický slovní základ s jiným, jde 
o skládání slov neboli kompozici, (tamtéž) 
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8.1.1. Derivace 
Derivace je způsob tvoření slov pomocí 
a) sufixů 
b) prefixů 
c) afixů 

ad a) 
Sufix (přípona) je odvozovací morfém, který stojí za základem, např. umývá-dlo. 
U ohebných slovních druhů je součástí sufixu většinou i koncovka, která určuje 
slovní druh vzniklého slova, jeho vlastnosti morfologické a paradigma deklinační 
nebo konjugační, např. umývá-dlo = substantivum, neutrum, vzor město. Někdy 
samotná koncovka plní derivační úlohu, (např. ve slově zdrav-í), označujeme ji tedy 
jako koncovku/sufix. 
Postfix je takový sufix, který se připojuje až za koncovku na konec slova a tam 
zůstává i při flexi (např. jaký-sť). 

V některých případec^sg^iabr^dí j e d e n j u f í x d r u h ý , který má jinou funkci, dojde 
k tzv. resufixaci (např. v las-ařý—^las^cX "—' 

ad b) 
V případě, že derivační morf stojí před základem, jde o prefix (předponu), např. od-
volat. 

K procesu prefixačně-sufixačnímu dojde, když se současně připojí prefix i sufix, např. 
od-\o\a-ný. 
Při tvoření sloves se uplatňuje i distantní či diskrétní (tzn. samostatně stojící) formant 
se nebo si, a to buď: 
a) samostatně - (např. umýt — umýt se) 
b) jako spoluformant některých prefixů - (např. pracovat — zapracovat se) 

Pokud se autosémantický slovní základ kombinuje s jiným, jedná se o skládání slov 
neboli kompozici. 

8.1.2. Kompozice 

Při tomto tvoření slov se s p o j u j ^ Q . přední člen složeniny se členem zadním pomocí 
tzv. konektu, (např. život-o-pis£který může být i nulový, (např. knih-tisk). 
Když má přední člen podobu flektivního tvaru^např. lásky-plný), vznikne spřežka. 

8.1.3. Kombinace kompozice s derivací 

Často se stává, že je kompoziční postup kombinován s derivačním, tzn. že spojeni 
základů slov je navíc opatřeno sufixem, vzniká např. slovo dřev-o-rub-ec. 
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8.1.4. Hlásková alternace 

Ve výše uvedených slovotvorných postupech často dochází k tomu, že se hláskový 
sklad slovních základů, popř. jejich prefixy/mění, např. zavinout -- závin. 
Alternace konsonantů je pravidelnější, např. když se připojí sufix začínající hláskou 
i alternují vždy d : ď, g : ž, h : ž, ch : š, k : č, n : ň, r : ř, t : ť. 
Alternace vokálů se týká buď jejich kvality, např. o : ů, u : ou, e/ě : í, e : í/ý; nebo 
kvantity, např.a : á, e : é, i : í, y : ý, u : ú. 
Zvláštním případem jsou tzv. vznikové a zánikové alternace, střídání e : 0 (lev -- lví) 

(aj0 : e, 0 : é (teplo - tepel-ný; jádro -- jadér-ko). 

8.1.5. Mutace, transpozice, modifikace a adaptace 

Dvoj složková povaha (tj. spojení základu/ů a formantu) utvořených slov způsobuje, 
že pro slovotvornou analýzu je důležitý jak slovní druh výsledného slova, tak slovní 
druh „motivujícího slova" (PMČ, str. 110), tedy slova, na jehož základě vzniká nové 
slovo. 
Například slovní druh podstatných jmen totiž primárně slouží pojmenování substancí, 
slovní druh přídavných jmen k pojmenování statických příznaků substancí, slovní 
druh sloves k vyjádření jejich dynamických příznaků. Zato slovní druh příslovcí 
pojmenovává příznaky příznaků, dynamických (vyřešit jasné) i statických (jasně 
žlutý), (PMČ, str. 111). 
A proto je účelné rozdělení utvořených slov podle slovních druhů a poté podle slov 
motivujících, např. substantiva ze substantiv, z adjektiv, ze sloves, z adverbií, 
z číslovek apod.; v rámci tohoto dělení pak na slova vytvořená kompozicí či vzniklá 
derivací. 

Slovotvorné afixy mění význam slova (led - leden), nebo k němu přidávají další 
znak, např. menších rozměrů (led -- ledík), nebo nemění význam slova, ale převádějí 
jeho obsah do jiného slovního druhu (červený - červeň). 
Například pokud se ze slova bílit vytvoří slova bělič a bělidlo, jde o významovou 
změnu - slovotvornou mutaci, avšak v pojmenování jako bílení jde o pouhý převod 
k slovnímu druhu substantiv, o transpozici. 
Pokud ke slovu bílit připojíme prefix o-, dojde k obměně jeho významu prostorovým 
určením „po povrchu"; jedná se o významovou modifikaci. 
Pokud zařadíme slovo přejaté z cizího jazyka pomocí slovotvorného afixu do české 
slovní zásoby bez změny či významové obměny; pak se jedná o adaptaci 
(angl. abstraction - čes. abstrakce). 

8-1.6. Slovotvorné kategorie a slovotvorné typy 

Slovotvorné kategorie určují povahu významového spoje mezi sloven motivujícím 
a utvořeným. Každé slovotvorné kategorii lze přiřadit několik slovotvorných typů, 
které se od sebe odlišují různými slovotvornými postupy nebo prostředky. 
Např. k činitelským jménům patří substantiva odvozená od sloves sufixem -č (vazač), 
-tel (krotitel), -ec (běžec), -ce (soudce), -čí (rozhodčí), kompozita se zadním členem 
dějovým (psovod), kompozita s předním členem dějovým (držgrešle), kompozita se 
sufixem (chlebodárce) apod. 
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8.1.7. Slovotvorný základ 

je „jakkoli komplikovaná (nebo naopak jednoduchá) struktura, která slouží jako 
motivující formace k vytvoření nového slova." (PMČ, str. 112). Základem tvorby 
dalšího derivátu je vždy až jeho předposlední stupeň, tak např. leh ~ lehat -- naléhat -
naléhavý ~ naléhavost, tedy slovotvomým základem slova naléhavost je adjektivum 

naléhavý. 

9. TVOŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ 

Domnívám se, že je dobré pro o d l i š e n í jednotlivých slovních druhů od ostatních, znát 
nejenom jejich nejčastější přípony, ale i způsob jejich tvoření. 

Je také dobré vědět, jakých možností můžeme využít k vytvoření slova patřícího 

k určitému slovnímu druhu. 

9.1. Tvoření substantiv 

Na počtu substantiv je patrná bohatost českého jazyka 
Podstatná jména se mohou tvořit buď odvozováním nebo skládáním. 

9.1.1. Tvoření substantiv odvozováním 

Substantiva se mohou odvodit: 
a) ze substantiv 
b) z adjektiv 
c ) z verb 
d) z adverbií 
e) z předložkových pádů 

ad a) v . 
Substantiva ze substantiv mohou mít různou povahu; význam základu se muze změnit 
(např. led - lednice, led - ledoborec), nebo ho lze doplnit přídatným znakemi např 
přirozeného rodu (lékařka), množství (stromoví), emocionálního zabarveni (babinka) 
atd. 

I. Jména konatelská . . „ n h < s t a n c e n a základě 
pojmenovávají osoby, málokdy zvířata a rostliny podle jme substance 

vykonávání nějaké činnosti, která je s touto činnosti spjata. 
Tato jména jsou zakončena na: -ař/ář, -íř,-ník, -ista, -ák, -ec. 

II. Jména podle příslušnosti _ . « ua{ něčím spojené, 
jsou pojmenováním osob podle příslušnosti k místu cii skup ne ^ ^ ^ 
Příruční mluvnice českého jazyka (2001) odlišuje nekoliK siupm, F 

jedná o: 
1) příslušnost k zemi a místu: 
jména zakončená na: -an, -ec,-ák 
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2) příslušnost ke skupině lidí: 
jména zakončena na -ovec, -nik, -ař/ář 
3) názvy míst: 
jména končící na -Stě (schodiště), -(ov)isko (ložisko), -na (opravna), -árna 
(odpočívárna), -ovna (studovna), -írna (tančírna), -telna (vychovatelna), -(n)ice 
(klenotnice), -(ob)inec (chudobinec, -in (včelín), -ina (krajina), -nik (holubník) a další 

III. Jména přechýlená 
Tato jména vznikají, když se u životných jmen mění původní rod. Substance tak 
dostává příznak jiného (popř. žádného) pohlaví, např.: 
1) ženské protějšky mužských jmen, končící na -ka (inženýrka), -(n)ice (hudebnice), 
-yně (žákyně), -ová (správcová) 
2) odvozování ženských příjmení od českých jmen, většinou sufixem -ová, pokud 
končí mužské příjmení na vokál -a, -e, -o, odvozuje se ženské příjmení od základu 
bez tohoto vokálu 
3) přechylování jmen zvířat se k ženskému rodu většinou děje sufixem -ice 
4) mužské protějšky feminin se tvoří velmi řídce, častá je resufixace (kmotra --
kmotr) 
5) přechylování k neutrům se využívá nejčastěji k tvoření jmen mláďat a nedospělých 
bytostí, která se nejčastěji odvozují koncovkou -e/ě (ptáče) 
IV. Názvy hromadné (kolektiva) 
představují soubory jednotlivin, nejčastěji osob nebo neživých substancí, vyjádřené 
gramatickou formou singuláru se zakončením na -stvo/-tvo (studentstvo), -i (uhlí), 
-oví (cukroví), -í spolu s prefixem sou- (souostroví) 

V. Deminutiva (zdrobnělá jména) a augmentiva (zveličelá jména) 
Zdrobnělá jména u maskulin končí většinou na -ek, -ík, -eček, -íček, u feminin na -ka, 
-ička a -ečka, a u neuter na -ko, -átko, -íčko a -ečko/-éčko. 
Zveličelá jména končí většinou na -isko, -ák, -iznaJ-ajzna, nebo začínající na arci-
a ultra-. 

VI. Dalšípřívratné rysy 
Dalšími přívratnými rysy mohou být prefixy: nam-, pra-, pod-, místo-, ex-, spolu-, 
Proti aj., které se přidávají k substantivům. 

ad b) 
pri odvozování substantiv z adjektiv vznikají substantiva, která jsou nositeli 
vlastností. 

Názvy nositelů vlastností pojmenovávají konkrétní substance na základě vlastnosti 
nebo vztahu vyjádřeného adjektivem. V některých případech bývá motivujícím 
základem spojení adjektiva se substantivem; odvozenina pak reflektuje rod tohoto 
substantiva (muž. životný nebo neživotný, ženský, málokdy střední). Tento postup se 
nazývá univerbizace (minerální voda - minerálka, panelový dům - panelák): 
1 • maskulina, sufixy -ec, -ík, -ák, -áč, -ek 
2- feminina, sufixy -ka, -ice, -ina 
3- neutra, sufixy -e(ě), -átko 
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4. substantivizace adjektiv představuje případ, kdy přechod od jednoho slovního 
druhu k jinému je bez formální změny, tzv. konverze, např. vrchní (číšník) se stane 
samostatn^rnoznačením substance samé (ten vrchní)-—iC^ 
5.Tiážvy vlastností, sufixy -ost, -ství/-ctví, -stvo, -ina, -ota, -oba, -ka, -o, -čno, -í, -0 
(šeď) 

ad c) 
Ze sloves vznikají tato substantiva: 
1. jména činitelská - pojmenovávají osoby na základě činnosti, kterou vykonávají; 
jsou tedy odvozena ze slovesných základů, ( je j ich sufixy jsou -tel, -ce, -č, -ec, -nik, 
-čí, -ák, -ař/ář) + expresivně zabarvená pojmenování, (končící na -1, -ala, -a, -oun, -
dlo, -na) 

2. názvy prostředků činnosti - pojmenovávají neživotné substance, díky nimž někdo 
vykonává činnost, která je vyjádřena slovesným základem, (slova se sufixy -č, -čka, 
-dlo, -ka, -tko, -ák, -nik, -ivo) 

3. názvy výsledků děje - pojmenovávají většinou neživotné substance, které vznikají 
v důsledku činnost nebo děje, končící na -ek (škvarek), -ka (přesmyčka), -ina 
(mýtina) 

4. názvy dějů, tj. pojmenování činností, popř. stavů, jako entit. Tímto se liší od sloves, 
která pojmenovávají děje jako dynamické příznaky substancí. Mluvíme tedy 
o transpozici, tzv. posunu (změně slovního druhu od sloves k substantivům aniž by se 
změnil význam slova (ííápř. křičet - křik). Tato verbální substantiva bývají 
zakončena na -(e/ě)ní/-tí (pověšení), nulovou koncovkou (náklad), -ot (mekot), -ka 
(zápletka), 

-vka (škytavka), -čka (zabijačka), -tka (bitka), -a (výchova), -ba (přestavba), 

ad d) 
Substantiva lze také odvodit z adverbií a z předložkových pádů, vznikají tak slova, 
která jsou názvy nositelů okolnostních příznaků, neboli pojmenováváními 
konkrétních substancí na základě časových a místních okolností, které jsou vyjádřeny 
spojením předložky (nejčastěji to bývá na, pod, za, po) spolu se substantivem. Jedná 
se o slova končící na -ek (včerejšek), -nik (nátělník), -(n)ka (náprsenka), -nice 
(podzemnice) a - i (závětří). 

ade) 

Při tvoření substantiv z číslovek dochází k významovým specifikacím, jimiž vznikají 
zvláštní skupiny pojmenování jako názvy číslic a čísel, zlomků, skupin podle četnosti, 
nositelů pořadí, názvy jubileí, jubilantů, drobných mincí a blíženců. 

9-1.2. Tvoření substantiv skládáním 

Substantiva vzniklá skládáním mohou být: 
a) kompozita slučovací 
b) jména podle příslušnosti 
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ad a) 
Kompozita slučovací jsou pojmenování, ktera^integrm^^ 
(PMČ, str. 157). Obvykle slouží terminologickým potřebám. Konektem, který spojuje 
dva pojmy, bývá většinou -o- (jihozápad). 

ad b) 
Jména příslušníků národů a zemí se netvoří tak často. Většinou bývá jejich části 
adjektivum. Mezi oba základy se vkládá konekt a celé pojmenování je opatřeno 
sufixem -an nebo -ec (Sanmariňan, Černohorec). 

9.2. Tvoření adjektiv 

Žáci na prvním stupni většinou adibktiva poznají podle toho, zd^sina_ně můžeme 
zeptat otázkou „Jaký? Jaká? J a k ď f ale domnívám se, že by si měli fSké uvědomovat, 
z jakých částí se adjektiva skládají či z jakých slov jsou odvozena. Tyto znalosti 
žákům pomáhají pochopit význam adjektiv a usnadnit jejich použití v normálním 
životě. 
Adjektiva se mohou tvořit odvozováním nebo skládáním. 

9.2.1. Tvoření adjektiv odvozováním 

Adjektiva se odvozováním tvoří z různých slovních druhů: 
a) ze substantiv pomocí sufixů -ův, (-ova, -ovo), -in (-ina, -ino), -í (ovčí), -ský, -ovsky 
(žákovský), -ní; vyjadřují-li adjektiva složení z materiálu, látky, rostliny nebo hmoty, 
mají zakončení na -ěný/-ený, -ný a -ový 

b k e j s / o v í ^ příznak či vlastnost z děje plynoucí 

c) z adjektiv - ta se tvoří zejména pro vyjádření různé míry vlastnosti a užívá se jak 
sufixace, tak prefixace 

Zesílení významu adjektiva lze dosáhnout pomocí tzv. stupňování, nebo jinou 
derivací. 

d) z adverbií a z předložkových pádů se odvozují jen s cílem změny slovního druhu 
Při zachování stejného pojmového obsahu 
Jedná se tedy o transpozici - obsah přechází jen z kategorie okolnosti do kategorie 
vlastnosti. 

e) pomocí adaptace přejatých adjektiv, tj. zařazení adjektiva cizího původu do 
slovního druhu a k morfologickým typům domácích adjektiv 

Většinou se tak děje pomocí sufixu -m'(komplexní). 
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9.2.2. Tvoření adjektiv skládáním 

Při tvoření adjektiv skládáním vznikají adjektivní kompozita, která jsou zformována 

z různých základů: 

a) ze spojení základu adjektivního se substantivním, mezi nimiž je konekt -o-

(dlouhonohý) 
První částí může být i číslovka a konektem je -o- (jednoduchý) 

b) ze dvou primárních adjektivních základů - podřadících (tmavomodrý) nebo 

souřadící (černobílý) 

Nebo také ze dvou odvozených relačních adjektiv s konektem -o- nebo -e-

a spojovníkem (slovesně-jmenný) 

c) první částí substantivní ve formě genitivu nebo dativu a druhou částí adjektivní 

(pozoruhodný) 

d) s druhou částí dějovou, kde druhý člen má nejčastěji sufix -ný, spojený s prvním 

konektem -o- (bratrovražedný) 

9.3. Tvoření sloves 

Tvoření sloves může probíhat dvěmi způsoby, a to jak sufixací, tak prefixací. 

9.3.1. Sufixace 

Funkci odvozovacího sufixu má většinou kmenotvorný formant, tzn. -nou-, -e/-ě-, -i-, 
-a-, -ova-. 

9.3.2. Prefixace 

„Opatřování sloves předponami je nejdůležitějším lexikálním významotvorným 
Postupem v slovotvorbě sloves" (PMČ, str. 197). Připojením prefixu se mění slovesný 
vid. Při prefixaci se uplatňují předpony do-, na-, nad(e)-, o-, o/ob(e)-, od(e)-, po-, 
Pod(e)-, pro-, pře-, před)e)-, při-, roz(e)-, s(e)-, u-, v(e)-, vy-, vz(e)-, z(e)-, za-. 

9.4. Tvoření zájmen 

Záj mena se tvoří ze zájmen. 
Zájmena jako kdo, co, který, jaký, čí je možno spojit s řadou afíxů, ev. dalších 

základů, tvořících nové zájmenné významy (PMČ, str. 216): 
I - neurčitosti se vyjadřuje pomocí prefixu ně- (někdo), leda-, kdoví-, bůhví-, čertvi-
2. všeobecná platnost se vyjádří prefixem kde- (kdejaký) 
3. omezení výskytu vyjadřují formace s prefixem málo- a zřídka- (málokdo) 
4- pochybnost o výskytu vyjadřují složeniny s prefixem sotva-
5- hovorovou povahu má postfix -pak (kterýpak) 
6. negace zájmen se děje díky prefixu ni- (nijaký) 
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9.5. Tvoření adverbií 

Adverbia lze vytvořit z několik slovních druhů: 
a) ze substantiv 
Pomocí adverbializace sedmého pádu jednotného čísla vznikají způsobová adverbia 
např. ladem, či adverbializací instrumentálu plurálu např. hlady. Adverbia místa, času, 
míry i způsobu vznikají adverbializací předložkových pádů s předložkami: do-, k/ku-, 
na-, nad-, o-, ob-, od-, po-, před(e), s-, v-, vz- a Z(e). 

b) z adjektiv - většinou pomocí sufixu -e(ě), někdy sufixem -o, -y a -ky (pěšky) 

c) ze sloves - sufixem -mo (kradmo), -ky (cůpky) 

d) z číslovek, která představují dvě významové skupiny: 
1. násobnost jako okolnost se vyjádří pomocí zadního členu -krát k číslovce základní 
bez užití konektu (stokrát) 
2. okolnost časového pořadí je možno pojmenovat prefixačně-sufixačním způsobem, 
a to, že se k základu řadové číslovky připojí prefix po- a sufix -é/í (podruhé) 

e) ze zájmen jsou většinou už historicky uzavřené, a tak odvozovací zájmenné 
základy nejsou vždy viditelné: 
1. adverbia místní označují lokalizaci statickou vytvořenou sufixem -de (zde), 
adverbia směrová tvoří sufix -am/-em (kam, sem), adverbia průběhově směrová maji 
sufix -udy (jinudy) a východisková adverbia jsou vytvořena kombinací prefixu od-
a sufixu -ud (odevšud) 
2. adverbia časová se odvozují pomocí sufixu -dy (tehdy) 
3. adverbia způsobová mají sufix -ak (onak) 
4. pokud se připojí formant -pak nebo -hle, pak se vyjádří hovorový odstín (kudypak, 
tamhle) 

0 z adverbií, nejčastěji s cílem zesilování významu: 
1- pomocí druhého stupně (komparativu), který se ve většině případů tvoří 
nepravidelně (dlouze - déle), od ostatních adverbií pak připojením sufixu -eji/-ěji 
(hladčeji) 
2- třetí stupeň (superlativ) se utvoří připojením prefixu nej- ke druhému stupni 
(nejhůř) 
Méně časté je zeslabování významu, spojením komparativu méně se základním 
stupněm adverbia (méně ohleduplně), vyjádření neurčitosti prefixem ně- (někam), 
všeobecné platnosti prefixem kde- (kdejak), zdůraznění rozmanitosti se docílí 
Postfixem -koli(v) (kudykoliv). 
Pomocí kompozit s předním členem málo- a zřídka- se stanou z adverbií adverbia 
s malou mírou platnosti (málokam). Omezení na málo pravděpodobnou míru platnosti 

^ M ^ ^ k p m p o z i t y s předním členem sotva- (sotvakdy). 
Negace adverGífse^&fe připojením prefixu ni- (nikam). 
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10. VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOVNÍCH DRUHŮ 

Nauka o slovu - jeho významu (sémantika) a významových vztazích je nedílnou 
součástí problematiky slovních druhů. Pomáhá nám zjistit, zda rozumíme správně 
slovům. P o k u d d o k á ž e m e j c e j c a ^ 

^ n t o p ^ t r n i l m ^ ^ věté7T~!31r~rnužeme správně 

vymezit slovní druh. ^ — ^ — — " 

V českém jazyce existují dva druhy významového vztahu: 
a) paradigmatický 
b) syntagmatický 

ad a) 
Paradigmatickým významovým vztahem jsou propojeny slova, která je možno ve větě 
dosadit na stejné místo, ale v konkrétním kontextu se navzájem vylučují (kromě 
synonym). (Např. ve větě: Uvázala si červenTšátek lze slovo červený nahradit jinou 

"forvoiCále v kontextu týkajícího se určitéh^svefru rnůže být jen jedna možnost). 

ad b) 
Mezi slovy, která se mohou ve větě spojovat, jsou syntagmatické významové vztahy. 
(Např. slovo oko se pojí se slovy mrkat, slzet, vidět ale i se slovy třetí, volské, na 
punčoše apod.) 
(PMČ, str. 79-92) 

10.1. Paradigmatické významové vztahy 
Tyto významové relace se zakládají na významové podobnosti: 

10.1.1. Synonymie . , 
(neboli stejnoznačnost, souznačnost) je vztah mezi slovy, která maji stejný vyznám, 
ale odlišnou formu. 
Synonymie může být dále dělena na synonymii: 
a) úplnou (např. lingvistika - jazykověda) 
b) částečnou 
V souvislosti s částečnou synonymií se mluví o synonymech ideografických -
slovech, která se liší ve sféře věcného významu (ohrada - plot) a pragmatických -
slovech, která se liší jak v rovině věcného významu, tak i zobecnělými pragmatickými 
rysy (kouřit - hulit) 
Synonymní slova nevytvářejí jen dvojice ale i celé synonymické řady, 
např. (PMČ, str. 81) odvážný, statečný, smělý, chrabrý, udatný, hrdinný, neohrožený 
« nebojácný. Jádrovým synonymem je nazývána dominanta, která se vyskytuje 
nejvíce a je nejméně kontextově omezená. 
Synonymy mohou být slova všech slovnědruhových kategorií, ale nejčastěji to jsou 
slovní druhy s pojmenovávací funkcí jako substantiva, adjektiva, adverbia a slovesa. 
Ve všech případech musí platit, že synonyma jsou stejného slovního druhu. 
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10.1.2. Polysémie 

Polysémní (víceznačná) slova vstupují do významové oblasti každým významem 
zvlášť, např. 1) slepý (člověk) - nevidomý, 2) slepý (náboj) - cvičný). (PMC, str. 82) 

10.1.3. Hyperonymie - hyponymie 

Hyperonymně-hyponymní významový vztah je mezi dvěma slovy, která vyjadřují 
nadřazený a podřazený pojem, např. polévka - boršč, (mezi nimi jde o souvislost 

obecnějšího a speciálnějšího). 
Slova, která stojí vzhledem k jednomu hyperonymu (slovu nadřazenému) na stejne 
úrovni jsou kohyponyma. Spojuje je vztah souřadnosti a liší se jen různými 
diferenčními příznaky (např. boršč, cibulačka, kapustnice apod.). 

10.1.4. Opozitnost 

Opozitnost (neboli protikladnost) spojuje, na rozdíl od synonymního 
^ h y p o n y m i ^ jen dvě slova (úzký X široký) nebo dVě skupiny 

synonymních slov (odejít, vzdálit se X přijít, dostavit se). 
Významové protikladnosti existuje několik podtypů: 
a) antonymie 
je vztah mezi dvěma protikladnými slovy, jejichž významy nepokrývají celý rozsah 
nadřazeného pojmu, např. malý X velký, (PMČ, str. 85). Pokud popřeme jeden clen, 
neznamená to, že druhý člen nutně platí. 
b) komplementarita 
Komplementární opozita jsou slova, která se navzájem doplňují. Z popření jednoho 
členu dvojice nutně vyplývá platnost druhého členu, např. živý X mrtvý. 
c) konverzívnost 
je vztah mezi dvojicí slov, který není založen na negaci, ale na protichůdnosti 
Pohledu, z něhož je viděna stejná skutečnost, např. oženit se X provdat se. 

í 0.2. Syntagmatické významové vztahy " " J » j - „ 

Tyto významové vztahy jsou mezi slovy, která se mohou „spolu spojovat v lineárním 
řečovém řetězci" (PMČ, str. 88). Některá slova se spolu kombinuji s velkou 
Pravděpodobností, to vyplývá z jejich významových vlastností a tradic určitého 
jazyka, např. mňoukat - kočka). Jiná slova mají díky svému významu vytvořeny 
Předpoklady pro širokou kombinovatelnost, (např. mít), další slova vyžaduji spojeni 
jen se slovy určitých významových rysů (např. sloveso vřít se pojí jen s významovým 

znakem,tekutina'). 

10.3. Polysémie a homonymie 

významů zřetelně vydělitelné. (Např. JÍV. 1) pohybovat se, 2) fungoval.; 
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Homonymie je podobná polysémii s tím rozdílem, že formální shoda slov bývá jen 
náhodná a neexistuje mezi nimi žádná souvislost. Homonymní jsou např. slova takt 
(rytmický celek) a takt (ohleduplné chování), první je přejaté z latiny, druhé 
z francouzštiny). 

Homonymy mohou být: 
a) domácí slova různého původu, např. objetí (autem) a objetí (obemknutí v náručí) 
b) domácí a přejaté slovo, např. role (pole) a role (herecká) 
c) slova přejatá, např. servis (podání), servis (jídelní soubor) a servis (služba) 

Z formálního hlediska lze homonyma rozdělit na: 
a) úplná homonyma jsou slova, která se shodují ve všech gramatických tvarech, 
např. raketa (do vesmíru) a raketa (pálka) 
b) částečná homonyma mají některé tvary různé, např. los (zvíře, vzor pán) a los 
(tiket, vzor hrad) 
c) nepravá homonyma neboli homofona, zvukově shodná, ale graficky jiná slova, 
např choť - choď, Aš - až; a v češtině málo frekventovaná homografa, graficky 
shodná, ale zvukově odlišná slova, např. panický (od slova panika) a panický 
(od slova panic) 
Za homonyma bývají považována i slova, která se stala formálně shodná díky 
přechodu mezi slovními druhy (např. adjektivum zdraví a substantivum zdraví, 
adverbium kolem a prepozice kolem atd.) Taková slova spolu geneticky i významově 
souvisejí, ale jelikož jsou to různé slovní druhy, nejsou chápána jako polysémní. 

11. HISTORIE SLOVNÍCH DRUHŮ y O S T ^ T N Í ^ 

Bez znalosti historie je těžké pochopit současnost a toto rčení platí i pro lingvistiku. 
Rozdělení slov na druhy a jejich pojmenování má původ již ve starověku. Problemem 
třídění slov se zabývalo mnoho jazykovědců na celém světě. 

11.1. Staroindická literatura a sanskrt 

V povodí řeky Indus vznikla na začátku 3. tisíciletí př. n. 1. vyspělá civilizace, 
tzv. harrapská kultura. V období od 16. do 9. století bylo období tzv. védské 
literatury, z něhož pocházejí nejstarší indické literární památky, které byly psány 
v nejstarším dochovaném jazyce - sanskrtu. 
Staroindičtí gramatikové již rozlišovali ze slovních druhů substantiva, slovesa, 
Předložky a částice. Jako základ věty považovali sloveso, u něhož rozeznávali osobu, 

40 



11.2. Starořecká jazykověda 

Z hlediska lingvistiky je zajímavé hlavně období klasické (attické, odpovídající 
5. a 4. století př. n. 1.) a období alexandrijské (helénistické, trvající od konce 4. století 
př. n. 1.) 
V klasické období působili filozofové Sokrates, Platon a Aristoteles, kteří chápali 
filozofii jako souhrn všeho vědění, a tak se ve svých dílech zabývali i otázkami 
jazyka. 
C o ^ ý č e ^ o v n í c h j n ^ ů , Platón rozlišoval jméno a sloveso a Aristoteles přidal 
S R j k ů a í e r T T d ^ ^ č i přítomností ideje času. 
V souvislosti s pádem mluvil o vztazích, které jsou dnes označovány jako kategorie 
čísla a rodu. 
Do období alexandrijského patří nejvýznamnější řecký gramatik Dionysios Thrácký 
(asi 170-90 př. n. 1.), autor první řecké gramatiky Techné grammatiké, který 
rozeznával osm slovních druhů (Dějiny lingvistiky, 1996, str. 63): 
1 • jméno, které rozlišuje pády a znamená osobu nebo v ě c - t -
2. sloveso, které je bez pádu, rozlišuje čas, osobu a číálo, a znamená vykonávaný 
či podstupovaný proces nebo činnost -f^ 
3. participium, které spojuje vlastnosti slovesa a jména_^ 
4. člen, který rozlišuje pád a stojí před jménem nebo za n ím_f^ 
5. zájmeno, které může nahradit jméno a označuje osobu-)-
6. předložku, která stojí před ostatními slovy při skládáníj^-
7. příslovce, které má neměnný tvar a modifikuje sloveso 
8. spojku, která váže větší celky a vyplňuje mezery mezi riimi^. 

Tato klasifikace Dionysia Thráckého byla po více než tisíc let přijímána a v některých 
ohledech je platná i dnes. Tento gramatik se zabýval i gramatickými kategoriemi. 
U jména například rozlišoval (tamtéž): 

rod: mužský, ženský, střední 
2- typ: základní a odvozený J ^ -
3. tvar: jednoduchý a složený 
4. číslo: singulár, duál, p l u r á l y 
5- pád: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ a vokatiy^ 
U slovesných kategorií rozlišoval: způsob, slovesný rod, typ, tvar, číslo, osobu, čas 
a konjugaci. 

11.3. Řím a latinské gramatiky 

Římská říše, která se rozvíjela na území dnešní Itálie a poslézej na dobytých územích 
v průběhu jednoho tisíce let, se spolu se starověkým Řeckem stala přímým 
Předchůdcem evropské civilizace a kultury. Římští gramatikové dopodrobna znali díla 
řeckých gramatiků a v podstatě převzali jejich hlavní myšlenky, které aplikovali na 
latinský jazyk. 
Marcus Terentius Varro, jeden z nej významnějších gramatiků tzv. Zlatého veku, 
období nej většího rozkvětu Římské říše (1. století př. n. U/r^zIišoval čtyř. základní 
slovní druhy podle přítomnosti kategorie pádu a času (Mil? dějiny lingvistiky, 200S, 
str. 44): 
1 • jména, která mají pád; 
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2. slovesa, která mají čas; 
3. pří čeští (participia), která mají pád i čas; 
4. příslovce, která nemají ani pád ani čas. 

V pozdním období Římské říše, ve 4.- 6. stol. n. 1., žili další gramatikové, jejichž díla 
byla důležitá pro pozdější dobu, zvláště pro středověk, jako byl Aelius Donatus 
(4. stol. n. 1.), autor díla Menší umění, zabývajícího se latinskými slovními druhy. Za 
největší latinskou gramatiku všech dob je považováno dílo Základy gramatiky. Jeho 
autor, Priscianus, použil poznatky řeckých gramatiků, zvláště Dionysia Thráckého, 
a přizpůsobil je latinskému jazyku. Protože v latinském jazyce neexistuje člen, 
Priscianus klasifikuje citoslovce, které Řekové zahrnovali dojžiískmií , zvlášť^aby 
měl latinský jazyk rovněž osm slovníšífclruhů (Dějiny lingvistiky, str. 66): 

1. jméno (nomen) 
2. sloveso (verbum) 
3. příčestí (participium) 
4. zájmeno (pronomen) 
5. příslovce (adverbium) 
6. předložku (praepositio) 
7. citoslovce (interiectio) 
8. spojku (coniunctio) 

11.4. Spekulativní gramatika 

Spekulativní gramatika vznikla v polovině 12. století z tendencí zařadit dosud 
popisnou Priscianovou gramatiku do systému scholastické filozofie. Autoři 
komentářů k latinským gramatikám se snažili podat filozofické vysvětleni gramatiky 
jelikož se objevovala tvrzení, že objevit skutečnou gramatiku může jedine tilozot 
Někteří autoři rozlišovali tzv. mody (způsoby), essendi (bytí), intelligendi (chápáni) 
a significandi (významy), na základě logických a sémantických definic poprvé 
vyčlenili z tradičních slovních druhů adjektivum, které bylo doposud zahrnovano 
spolu se substantivem do jmen. 

11.5. Renesanční jazykověda 

16. století se neslo v duchu přenesenízájnu^zja t iny na ostatní klasické jazyky 
a obzvlášť na živé národní > z y k ^ C r i T t ý č T k l a s i f i k a c e slovních druhu, renesance 
nepřinesla nic nového. Autoři gramatik mechanicky přejímali latinské vzory. 

11.6. Lingvistické názory v 17. století 

V 17. století vznikly s m ě r i jako empirismus a S o u védu co 
filozofický protischolasticky názor a umožňovaly rad.kalne přehodn 
do jednotlivých odvětví i pracovních metod. k t e r v za jediný spolehlivý 
Zakladatelem empirismu byl Francis Bacon O 5 6 1 " 1 0 / A i n d u k c i . Zabýval se 
zdroj poznání považoval zkušenost a správnou metodu poznani 
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také vztahem mezi jazykem a myšlením. Na něho později navázal Jan Amos 
Komenský (15921 rJ 1670), který se, v souladu se svými plány přebudovat vědu ve 
světovém měřítku, zabýval i myšlenkou vytvoření jednoduchého světového umělého 
jazyka. Jeho latinské dílo Janua linguarum reserata (česká verze Dvéře jazyků 
otevřené) řešilo moderním způsobem metodicko-didaktické otázky spojené 
s jazykovým vyučováním. 

i t 
Hlavním představitelem racionalismu byl René Descartes (1596 -1650) . Jeho vliv na 
tehdejší lingvistiku se projevil ve vydávání racionalisticky pojatých gramatik. 
Např. Gramatika Port-Royal, vydaná roku 1660, uznává devět klasických slovních 
druhů (Dějiny lingvistiky, 1996, str. 81): 

1. jméno 
2. člen 
3. zájmeno 
4. participium 
5. předložku 
6. příslovce 
7. sloveso 
8. spojku 
9. citoslovce 

Tyto slovní druhy jsoui^dále děleny podle sémantických kritérií na ty, které se 
vztahují k objektům našeho myšlení (prvních šest), a ty, které jsou ve vztahu k formě 
či způsobu našeho myšlení (poslední tři). Teorie slovesa se liší od klasických 
latinských gramatik, Aristoteles a posléze i celý středověk definoval sloveso jako 
slovo, které „označuje čas", ale podle Gramatiky Port-Royal je hlavní úlohou slovesa 
dát „čisté a logické tvrzení", tedy „označovat v projevu, v němž se tohoto slova užívá, 
že je to projev člověka, který nejen chápe věci, nýbrž posuzuje je a něco o nich tvrdí." 
(tamtéž) 

11.7. Srovnávací gramatika 

Srovnávací gramatika vznikla po „objevení" (Malé dějiny lingvistiky, str. 77) 
Příbuznosti sanskrtu s většinou evropských jazyků v 19. století. Sanskrt byl 
považován za nejdokonalejší jazyk, protože byl nejstarší. W. Jones roku 1786 o něm 
Prohlásil: „má skvělou strukturu, je dokonalejší než řečtina, mnohotvárnější ncz 
latina, má jemnější kulturu než oba jazyky, a přesto má s oběma tolik společneho, ze 
tato příbuznost nemůže být dílem náhody." 
Většina lingvistů srovnávala různé jazyky především z hlediska jejich historie. 
Současný jazyk je nezajímal. Soustředili se povětšinou na dílčí a často úzkou oblast 
jazyka a na její vývoj během staletí nebo na její rozdílný vývoj u příbuzných jazyku. 
Další názor, který převládal v 19. století byl, že nejdokonalejšími jazyky jsou ja/yky 
flexivní. Teorie bratří Schlegelových považovala kořen ve flexivních jazycích za diun 
Plodného zárodku. Jazyky bez flexe, jsou chudé, protože mají jen j e d e n druh slov, 
která nejsou schopna se obměňovat či rozvíjet. Tyto úvahy vedly k delen. jazyku na 
dokonalé (tj. indoevropské) a na nedokonalé (tj. všechny ostatní). Naproti tomu 
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moderní lingvistika už posuzuje dokonalost jazyky podle toho, je-li schopen plnit 
svou základní funkci sdělovacího nástroje. Z tohoto hlediska jsou dokonalé všechny 
jazyky. 
Mezi nejvýznamnější výsledky srovnávací gramatiky patří genetická klasifikace 
jazyků. (Malé dějiny lingvistiky, str. 91). (Z přehledu je patrné, že český jazyk je 
příbuzný s jazyky, u nichž by člověk příbuznost nepředpokládal, jako 
např. s angličtinou, arménštinou, bengálštinou atd.). 

11.8. Kodaňská škola 

V třicátých letech byla nejvlivnější jazykovědnou školou v Evropě pražská škola, na 
kterou navázala tzv. kodaňská lingvistická škola. Vůdčí osobností této školy byl 
Viggo Brondal,, který se zabýval filozofií j azyka / která podle něho se má snažit 
o přesnou definitLjázykových kategorií a o odhalemjejich obecných vlastností. Jeho 
nejznámější díla jsou Slovní druhy (Ordklasserne, 1928) a Teorie předložek (Théorie 
des prépositions, 1940). 

11.9. Americký deskriptivismus 

Jedním ze společných rysů, které měl americký strukturalismus s evropským, byl 
důraz na systémový charakter jazyka, tj. na zkoumání jazykových jevu v jejich 
vzájemných souvislostech. Co se týče slovních druhů, je zajímava teorie Charlese L. 
Friese. Ve spise Struktura angličtiny z roku 1952 ukazuje, že věta je uzavřena 
gramatická struktura, která je sestavená z tzv. formálních tříd. Fnes pracuje s pojmy 
„rámec" (frame) a „záměna" (substitution). , 
Například věta Tento chléb je dobrý - tvoří rámec A, ve kterém se můžou příslušné 
jednotky - slovní druhy (parts of speech) zaměňovat s dalšími jednotkami téže tndy, 
které mohou zastávat stejnou funkci (Malé dějiny lingvistiky, str. 167): 

a) TENTO chléb je dobrý b) tento CHLÉB je dobrý 
tamten zvyk 
čerstvý člověk 
atd. atd. 

c ) tento chléb JE dobrý d) tento chléb je DOBRÝ 
byl špatný 
by byl t v r d ý 
atd. atd. 

Každý rámec může mít různé varianty, např. v angličtině pro jednotné a množné číslo. 
(V českém jazyce by bylo variant více vzhledem k rozdílům gramatického rodu.) 
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Za zmínku také stojí také Archimbald A. Hill, který ve svém Úvodu do jazykových 
struktur z roku 1958 klasifikuje anglická adjektiva podle jejich ,,upjístěnT_ 

/•ÍĈ Î OĴ UKMT) předpodstatným jménem. Stojí-li před substantivem několíkadjektiv, 
řadí sepodlešvé^ í s lušnos t i k jedné z deseti tříd (Malé dějiny lingvistiky, str. 168): 

třída 

Umístění 
10. 
9. 
8. 

7. 
6. 

5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

anglicky 
all 
the 
ten 
other 

similar 
fine 
old 
aged 
grey 
stone 

houses 

česky 
všechny 

ty 
deset 

jiné 
podobné 
pěkné 

staré 
sešlé 
šedé 

kamenné 
domy 

třída 
určení 
odkaz 
počet 
kontrast 

srovnání 
kvalita 

čas 
vzhled 
barva 

materiál 

I d o p l . i n l o r n i a c e 

Isanskrl 
Platón a Aristotele; [řečtina 
1 f a c k á g r a m a t i k a 1170-90 p .n . l . ř e č t i n a 

la t ina 

[latina 
L n ň D e s c a r t e s , d r a m a t i k a Po r t -Ro; 

Pokud se setkají dvě adjektiva stejné tndy odděluji . P h y j e ? k o l o k 

(Na upraveném českém překladu je v i d ě n u . y ^ c o b l í ž e určuje 
prakticky stejná. Zde se ovšem za adjektivu 
substantivum, tj. i některá zájmena, číslovky a clen.) substantivum, tj. i některá zájmena, 

, u ,1 v historii zde uvádím tabulku 
Pro lepší orientaci ve vývoji rozlišování slovních drnhu v tustoru 
č. 3: 

Pozn. tabulka , 3 je ve z v ř e n é p o * , * u v e d e n a v p f « o z e k teoretické « na 

str. 161 

12. SLOVNÍ DRUHY VE VYBRANÝCH JAZYCÍCH DNES 

Třídění slov v 'im^^ý^ 
přesto se v něčem liší. Na rozdílné pojetí slovních druhu ve vyo y 
ráda upozornila v následujících podkapitolách. 

12.1. Anglický jazyk ^ 

V anglickém j ^ y c e j ep ice celkem takéjeset s lovnícMruhů, avšak nekte.é s ovm 

druhy jsou odlišné od českých. é n e ohebné (A grammar 
Parts of speech neboli slovní druhy se děli na ohcon 
of contemporary English, str. 44-45): b s (sl.) 
a) nouns (podst. jm.), adjectives (příd. jm.), adverbs (přísl.), 
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b) articles (určovatelé), demonstratives (ukazovací zájm.), pronouns (zájm.), 
prepositions (předl.), conjunctions (sp.), interjections (citosl.) 

12.2. Francouzský jazyk 

Francouzský jazyk má celkem dvanáct slovních druhů (Francouzská gramatika, 
str. 49): 
les substantifs (podst. jm.), les adjectifs (příd. jm.), les determinante (určovatelé, 
např. Ie, un, chaque...), les pronoms (zájm.), les adjectifs numéraux (čísl.), les verbes 
(sl.), les adverbes (přísl.), les prépositions (předl.), les conjonctions (sp.), les 
particules (část.), les présentatifs (uváděcí výrazy, např. il y a, est-ce que...) a les 
interrjections (citosl.) 

12.3. Německý jazyk 

V německé jazyce je, tak jako v českém a anglickém jazyce, také deset slovních 
druhů, ale některé slovní druhy se liší jak od českých tak i anglických: 
Die Wortarten, slovní druhy, jsou tyto (die Duden Grammatik, str. 91): 
verben (sl.), substantiven (podst. jm.), adjektiven (příd. jm.), artikelen (členy), 
pronomen (zájm.), partikeln (část.), adverbien (přísl.), prapositionen (předl.), 
konjunktionen (sp.) a interjektionen (citosl.). 

12.4. Romský jazyk 

, ' u , n i h ů z toho jeden z nich je člen, dále jsou V tomto jazyce je jen osm skrmtch dmhu z < J f ( s l o v k y a předložky. 
podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovem, F 

12.5. Ruský jazyk 

• ^ • v řpském iazyce: sušestvitelnyje Slovní druhy v ruském jazyce jsou s te jné jako y česKemj j 
(podst.),nrilagátelnyje (příd.), - s t o i m é n ^ ( z ^ m . , cis ^ 
na réčy / ( př í s l . ) , predlógi (předl.), ^ ^ ( M ^ n 

a měždometija (citosl.). .. t nrí>A\vJ\\& (isou to slova jako 
Jako zvláštní slovní druh se však dále vymezuji tzv. predikaťiva (js 
možno, která se v českém jazyce řadí mezi příslovce). 
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13. H I S T O R I E S L O V N Í C H D R U H Ů V Č E S K É M J A Z Y C E 

13.1. Slovní druhy do roku 1960 

Ráda bych na úvod stručně pojednala o obecném vývoji pojetí jazykového vyučování 
v Čechách od počátku 13. století až do poloviny minulého století. 

Počátky vyučování českého jazyka spadají do středověku. Od 13. století se vedle 
farních škol zřizovaly školy městské se stupněm elementárním - českým, a stupněm 
vyšším - latinským (Didaktika češtiny, 1989, str. 18). 
Přestože bylo germanizační úsilí v 18. století za vlády Marie Terezie a Josefa II. silné, 
nedošlo k zániku českých nižších škol. V roce 1774 byla ustanovena školská reforma 
která měla za důsledek zřízení škol triviálních, kde se učilo česky, a škol hlavních 
a normálních. y . , 
Přelom 18.-19 století je z hlediska jazykového vyučování oznacovan jako „obdob, 
dobropísemnosti, neboť šlo především o zvládnutí psaní; mluvnici se ve škole 
triviální nevyučovalo" (tamtéž, str. 19). . . 
V období druhé poloviny 19. století dochází v souvislosti s rozvojem lingvistiky ke 
změně vyučování jazyka. „Mluvnické učivo je však zvládáno pamětně, výuka je 
založena na memorování pouček a pravidel" (tamtéž). Byly vypracovany čítanky, 
které byly současně i jazykovými učebnicemi, obsahovaly přehled mluvnice, avšak 
bez cvičení. 0 

Školská reforma v roce 1869, která stanovila povinnou školní docházku z původních 
šesti let na osm, znamenala zřízení obecných a měšťanských škol a zavedla soustavné 
mluvnické vyučování. 
Na přelomu 19. století převládl na školách nižšího stupně „agramatismus (tamtez, 
str. 21), který propagoval učení se jazyku bez gramatiky. Představitelem tohoto směru 
byl Antonín Janů, který založil výuku na nápodobě. Jeho myšlenky později realizoval 
Josef Miiller, jehož učebnice byly založeny na „imitativním osvojování spisovného 
jazyka praktickými mluvními a písemnými cviky, které nahrazovaly soustavnou 
mluvnici praktikami typu: strašlivý (jaký?), lví (čí?)." (tamtéž) 
P roti agramatismu se postavilo úsilí o mluvnickou metodu. Tento spor nakonec 
skončil ve prospěch mluvnického vyučování. 
V roce 1953 se díky školské reformě soustředilo úsilí na redukci učiva a na metodické 
Propracování látky. Převládali tu takové názory, které „zdůrazňovaly potřebu 
uvědomělého ovládání jazyka, které není možno bez znalosti jeho stavby" (tamtéž, 
str. 23) 
Na začátku 60. let byla znovu zavedena devítiletá docházka a byly vypracovány 
ucební osnovy a učebnice, které platily více než dvacet let. 

v e vybraných cvičebnicích a učebnicích od roku 1849 do roku 1960 je patrný vývoj 
nejenom názvů jednotlivých slovních druhů, ale i jejich způsobu učení. 

13-1 • 1 • Druhá čítanka a mluvnice pro katolické školy v císařství Rakouském 
z roku 1856 
" praha, c.k. sklad normálních školních knih v Karlově ulici č. 190-1 
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Z hlediska didaktiky je zajímavé, že se žáci v té době neseznamovali s celým 
přehledem slovních druhů, tak jako dnes, ale slovní druhy jim byly představovány 
postupně, bez jakéhokoliv vhledu do systému slovních druhů, a to v tomto pořadí: 
Nejdříve podstatná jména, která se dělila na: 
a) vlastní (,jméno jediné zvláštní osoby neb věci, např. František Josef ' , str. 229) 
b) obecné („kámen, sůl", tamtéž) 
c) odtažité (,jména, která vyznamenávají stav neb vlastnost nějaké osoby neb věci") 
Poté se žáci učili znát přídavná jména, číslovky a zájmena. 
. P n e š n í v ^ r ^ 
Dále se^žacT~sěznamová^^ předložky, spojkami 
a mezislovci. 

13.1.2. Výklad počátků mluvnice československé přidaných ku prvé čítance 
slovenské z roku 1860 
- Hattala, M. - Vídeň, c.k. sklad školských knih 

Slovní druhy jsou v této učebnici žákům představovány ve dvou částech 
První skupina slovních druhů obsahuje slovní druhy v tomto pořad,: podstatna jména, 
Číslovky, citoslovce (jednotné číslo je citoslovo), spojky a předložky 
U podstatných jmen se určuje rod (mužský, ženský a střední), poté číslo (,ednotné 
a množné) a pád. , , , 
Dále se žáci seznamují se slovními druhy z druhé skupiny: s druhy zájmen (osobné, 
zvratné, tázací a ukazovací), s druhy přídavných jmen (přivlastňovací jsou 
přisvojovací), dále se slovesy a nakonec s příslovkami (jednotné číslo je příslovka). 

13-1.3. Cvičení mluvnická a pravopisná pro žáky II. a III. třídy obecných a hlavních 
škol z roku 1863 
• Tesař, Fr. - Praha, Slovanské knihkupectví Josefa Nováka 

V této cvičebnici se stále žáci neseznamují s celkovým přehledem slovních druhů, ale 
začíná se představením časoslov, poté podstatných jmen, u kterých se kromě 
jednotného a množného čísla žáci učí i o čísle dvojném (ramena, kolena). Poté se zaci 
seznamují s předložkami, přídavnými jmény, která „vyjadřují vlastnost, čili povahu 
a spůsobu osoby neb věci, kterouž to povahou a spůsobou podstatné jméno úplněji 
určeno bývá" (str. 45) a která se dělí na určitá (jednoho východu - jarní nebo trojího 
východu - dobrý/á/é), neurčitá a přisvojovací (str. 60); posléze se zájmeny, která jsou 
"ony částky řeči, které se na místo podstatných kladou, abychom se vyhnuli 
nelahodnému opakování" (str. 53). Nakonec se probírají číslovky a zbylé slovní 
druhy: spojky, příslovce a citoslovce. 

13-1.4. Cvičení mluvnická a pravopisná pro žáky IV. třídy obecných a hlavních škol 
z roku 1863 
• Mašek, J. L. - Praha, nákladem učitelstva střídnictví čáslavského 

48 



I v této cvjčebnici n e m j t Q i ^ a l e n a J c Í í m k o n c i J s o u 

uvedeny t a b u l l ^ k i á í í ě í jmen podstatných a přídavných jmen a osobných zájmen" 
(str. 66); nechybí také „časování časoslov" (str. 67). 
Co se týče postupu uvádění, slovní druhy jsou procvičovány v tomto pořadí: 
časoslova, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a příslovky. Všechny 
slovní druhy jsou procvičovány v rámci nauky o větných členech. 

V této učebnici mě zaujalo pravidlo o tvoření podstatných jmen (str. 7): 
„Podstatná jména se odvozují z časoslov, přídavných jmen a podstatných jmen 
příponami: en, án, oun, el, ič, eč, ač (áč), ec, ík, íček, ek, ecek, ák, ář, (ař)." 

13.1.5. Třetí čítanka a mluvnice pro obecné školy jedno-, dvoj- a trojtřídní 
z roku 1880 
- Praha, c.k. sklad školních knih 

Tato čítanka je první učebnice, ve které je žákům poprvé poskytnut hned v úvodu 
vhled do systému všech devíti slovních druhů pomocí přehledné tabulky s příklady 
a charakteristikami jednotlivých slovních druhů (str. 16): 
„Části řeči 
Slova jsou srozumitelné části řeči. Podle toho, co každé slovo znamená, máme 
v našem jazyku devatero částí řeči." 

Poté následuje přehled slovních druhů v tomto pořadí: 
Podstatná jména „jsou slova, kterými osoby neb věci jmenujeme." (tamtéž) 
Zájmena „jsou slova, kterých užíváme místo jmen podstatných, abychom těchto 
nemuseli opakovati." (tamtéž) 
Přídavná jména , jsou slova, kterými vlastnosti osob a věcí znamenají dle jejich 
Podoby, barvy, rozměru anebo dle jejich povahy." a „jmény přídavnými označujeme 
také, komu co náleží, od koho aneb odkud co pochází." (tamtéž) 
..Číslovkami znamená se určité anebo neurčité množství věcí." (str. 17) 
..Časoslova čili slovesa jsou slova, kterými znamenáme, že podmět jest, že něco činí 
anebo, že se s ním něco děje." (tamtéž) 
..Předložkami vyjadřuje se zvláštní postavení čili zvláštní poměr jedné osoby neb věci 
ke druhé." (tamtéž) 
..Příslovky jsou slova, kterými se znamená, kdy, kde, kam, odkud, kudy, proč anebo 
Jak se co děje. Naznačuje se jimi čas, místo aneb způsob činnosti." (tamtéž) 
„Spojky jsou slovce, kterými se spojují buď jednotlivá slova anebo jednotlivé věty." 
(tamtéž) 
..Citoslovce jsou slova, kterými buď radost', bolest' nebo žalost' a podivení na jevo 
dáváme." (tamtéž) 
p ° té se jednotlivé slovní druhy procvičují a to v tomto pořadí: podstatná jména, 
zájmena osobná, předložky, přídavná jména, zájmena přídavná (přisvojovací, 
ukazovací, vztažná a tázací), číslovky, časoslova a příslovky. 
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13.1.6. Škola českého jazyka - mluvnice, pravopis a sloh v soustředních kruzích pro 

školy obecné z roku 1903 
- Říha, A. - Praha, nákladem J. Otty 

Tato učebnice má celkem čtyři sešity. Obsahuje mnoho básniček a hádanek, které 
jsou mezi žáky mladšího školního věku velmi oblíbené. 

V prvním sešitě se žáci seznamují s podstatnými jmény („jména osob, zvířat a věcí", 
str. 48), přídavnými jmény („slovy, kterými pravíme, jaké osoby nebo věci jsou", 
str. 49) a slovesy („slovy, kterými pravíme, co osoby nebo věci dělají", str. 49). 
Se všemi výše uvedenými slovními druhy se žáci seznamují v souvislosti s učivem 
o větě, např. (str. 8): 
Věta: Co osoby a věci dělají? 

Jaké osoby a věci jsou? 
Co osoba a věci jsou? 

Podmět je vyjádřen podstatným jménem, přísudek slovesem a přívlastek přídavným 
jménem. 

Ve druhém sešitě se již rozšiřuje učivo podstatných jmen, která se zde rozlišují na 
podstatná jména „srostitá", která J m e n u j í věci skutečné, které smysly pojímati 
můžeme,"' (str. 83) a podstatná jména „odtažitá", která „znamenají věci pouze 
myšlené (stavy, vlastnosti, činnosti)." (tamtéž). Dále se připojuje učivo o příslovcích 
a citoslovcích. 

Ve třetím sešitě jsou žákům představena zájmena (ta mohou vyjadřovat předmět) 
a číslovky a příslovce (která vyjadřují příslovečné určení). 

Ve čtvrtém sešitě se žáci seznamují se zbylými slovními druhy, jmenovitě 
Předložkami, které jsou „slovce, která se kladou před pády jmen," (str. 98) 
a se spojkami, v rámci učiva o souvětí. 

13.1.7. Cvičebnice jazyka českého pro školy obecné z roku 1920 
- Muller Josef - Praha, Státní nakladatelství 

Tato cvičebnice je členěna na tři díly, které jsou bohatě ilustrovány. Některé obrázky 
slouží jako výborné předlohy pro různá cvičení. 

V prvním díle jsou žákům představena podstatná jména, slovesa a přídavná jména. 
Druhý díl, určený pro 3. školní rok, prohlubuje učivo již představených s ovmch 
druhů, sloves, podstatných jmen (učivo o vlastních jménech, pádech a rodecn; 
a Přídavných jmen (jejich rozdělení na měkká a tvrdá). , w n ^ h 
Třetí díl zahrnuje opakování učiva o slovesech, podstatných a přídavných menech 
a Předvedení nových slovních druhů: zájmen, číslovek, předložek, příslovci, spojek 
a citoslovcí. 
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13.1.8. Mluvnice a pravopis ve škole obecné, dle nových učebních osnov z roku 1932 
- Votava, Ant. - Znojmo, tisk Jos. Jahoda 

Z úvodu této učebnice bych ráda citovala autorovy myšlenky (str. 6): 
Budou-li žáci od 2. školního roku každou větu v pravopise (nikoliv ovšem ve slohu) 
zdůvodňovati, nabudou v tom nejen neobyčejné hbitosti, ale naučí se uvědomělému 
pravopisu, naučí se myslet a není ovšem pak myslitelno, aby neznali druhů slov 
apod." 

Nové učební osnovy z roku 1932 navrhují učivo slovních druhů takto: 
Ve 2. třídě se žáci učí o podstatných jménech, slovesech a přídavných jménech. 
Ve 3. třídě se opakují vlastní jména a novým učivem je rod, číslo a životnost 
či neživotnost u podstatných jmen, u sloves se určují osoba, číslo a čas, neurčitý 
a rozkazovací způsob, u přídavných jmen číslo a rod. 
Ve 4. třídě se k probraným slovním druhům připojují zájmena osobní a číslovky 
základní a řadové, dále pádové otázky u podstatných jmen. 
V 5. třídě se přídavná jména rozlišují na určitá a neurčitá, dále se stupňují přídavná 
jména, rozšiřuje se učivo o zájmena přivlastňovací a ukazovací a žáci se seznamují 
s příslovci (místa, času, způsobu a příčiny), předložkami a pády, se kterými se pojí, 
Posléze s citoslovci a spojkami. 

13.1.9. Jazyk vyučovací na obecné škole (Mateřídouška II.) pro 3. ročník z roku 1935 
- Medonos, V. - Žofková, L. - Tožička, B. - Praha, SPN 

V této učebnici, tak jako ve cvičebnici jazyka z roku 1920, MHlusU-ace 
jsou v ní obrázkové příběhy a obrázky s otázkami a odpověďmi. Ucebmce obsahuje 
také rébusy, hádanky, tabulky a zvýrazněné litery pro lepší zapamatovaní. 

V druhé části této učebnice - v oddíle Mluvnice a pravopis - se žáci seznamují 
s podstatnými jmény, předložkami, slovesy a přídavnými jmény. 
Na konci učebnice je opakování probraných slovních druhů a pravopisný slovník. 

Mateřídouška III. pro 4. ročník, 1935 

V úvodu této učebnice se opakují podstatná jména a připojuje se učivo o pádech 
a vzorech, u přídavných jmen se probírá jejich skloňování a stupnovani, pote je 
žákům představeno učivo o zájmenech a číslovkách. Cvičení na k o n c i ucebmce 
Pracuje s pravopisným slovníkem, úkoly typu: Vyhledej ze slovníku deset 
Podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru „had", (str. 145) 

Mateřídouška IV. pro 5. ročník, 1937 

V této učebnici je shrnutí všech devíti probraných slovních druhů v otázkách 
naPí- (str. 230): j c o znamená časovati slovesa? Které jsou neohebné druhy slov. 
P r°č?" atd. 
Na závěr je přehled (str. 231): o v . , « i t n a o h e b n é 

řeč se skládá z devatera druhů slov. Můžeme je rozdělit na ohebne 
a neohebné." 
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Pravopisný slovník znovu slouží i jako možnost ke cvičení v rámci slovních druhů 
(str. 259): „Zařaď do devatera slovních druhů deset prvních slov na druhé straně 
slovníku." 

13.1.10. Česká mluvnice pro měšťanské školy a nižší školy z roku 1947 
- Vítek, Fr. - Praha, Česká grafická unie a.s. 

V této učebnici se znovu setkáváme s přehledem všech, stále jen devíti, slovních 
druhů hned na začátku jejich uvedení. Také zde již dochází hned zkraje k jejich dělení 
na ohebná (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a na 
neohebná (příslovce, předložky, spojky a citoslovce). 

Tabulka č. 4 přehledně zobrazuje způsoby uvedení jednotlivých slovních druhů 
v učebnicích jazyka českého od roku 1856 do roku 1947. 
(Pozn. Podotýkám, že částice tehdy nebyly určovány jako samostatný slovní druh, 
Proto jsem v tabulce použila současné označení slovních druhů čísly a vynechala číslo 
9, částice.) 

rok 

1856 
1860 
1863 

přehled slovních druhů v úvodu 

NE 
NE 
NE 

1. 
1 
1 

2. 
2 
4 
1 

poř 
3. 
4 
10 
7 

adí po 
4. 
3 
8 
2 

máván 
5. 
5 
7 
3 

í slovr 
6. 
6 
3 
4 

ích drv 
7. 
7 
2 
8 

jhů 
8. 
8 
5 
6 

9. 
10 
6 
10 

10. 

1880 
1903 
1920 
1932 

ANO - naz. části řeči 
NE 
NE 
NE 

1 
1 
1 
1 

3 
2 
5 
5 

2 
5 
2 
2 

4 
6 
3 
3 

5 
10 
4 
4 

7 
3 
6 
6 

6 
4 
7 
7 

8 
7 
8 
10 

10 
8 
10 
8 

1935 ^ ANO - naz. až v rámci shrnutí 1 7 5 2 3 4 6 8 10 

1947 ANO + rozdělení na ohebné a neohebné 1 2 3 4 5 6 / 8 10 

podstatná jména 
přídavná iména 
zájmen 
číslovky 
slovesa 
příslovce 
předložky 
spojky 

10 citoslovce 

13.2. Slovní druhy od roku 1960 

» a vvzkumů v českém školství. V posledních čtyřiceti letech se událo mnoho změn a y ^ k a p i t o i e ráda 
O nedůležitějších, se zaměřením na slovní druhy, bycn 
zmínila. 

, 2 až 5 ročník ZS 13.2.1. Rok 1960 - Návrh nových osnov českého jazyka p 

Y nstí zřetel k celku se 
Do roku 1960 se učivo na národní škole probíralo od ^ ^ p H s t u p k učivu, 
uplatňoval jen málokdy. Nové pojetí / d u r f ^ e m Spo.,ovat a naopak rozlišovat, 
důležitost mluvnické jevy srovnávat, příbuzné n 
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Zdeňka Dvořáková (1960) píše, že „postupné probírání slovních druhů nezaručuje, ze 
je žáci budou dobře poznávat a rozlišovat. Při postupném probírání bývá jeden znak 
překrýván znakem jiným a žáci si sami většinou nedovedou udělat syntézu. Proto je 
třeba odstranit izolovanost v probírání jevů a stále vytvářet vztahy mezi celkem a jeho 
částmi, to znamená např. při poznávání slovních druhů vycházet z jejich celkového 
poznání: žáci se nejprve seznámí prakticky se všemi slovními druhy, seznámí se 
s jejich tříděním, nabývají představ o jednotlivých slovních druzích a podle těchto 
představ slova třídí. Teprve potom se s jednotlivými slovními druhy seznamuji 
důkladněji, přičemž však již vidí určitý slovní druh v systému všech slovních druhu 
a bezpečněji je od sebe odlišují." (Komenský, ročník 85, 1960-61, str. 393) 

Dalším znakem, vedle komplexního přístupu k učivu, o kterém se Zdeňka Dvořáková 
zmiňuje, je indukce. Při je j ímž prodloužení žáci nejprve jevy pozoruj í a sh romazduj i 
zkušenosti, poté dochází k zobecnění. , . 
S některými jevy se žáci seznamuj í dříve, než j e soustavně probírají, a tím jsou lepe 
Připraveni na probírání nového učiva a poté ho lépe pochopí. 

S indukcí souvisela i cykličnost, další znak nového pojetí jazykového vyučování. 
Podle nových osnov bylo osvojování učiva rozděleno na několik fázi: „zaci se 
s novým učivem seznamují , pozoruj í j azykové jevy a rozebírají je; když j e j im pak 
učivo vyloženo, dochází k zobecnění a nakonec se učivo procvičuje, vědomosti se 
prohlubují a zpřesňuj í a vytvářejí se jazykové a pravopisné dovednosti ." (tamtez) 

Posledním znakem nového pojetí bylo kladení důrazu na rozvoj vyjadřovacích 
schopností žáků. Již od druhého ročníku byla zařazena do hodin jazykového 
vyučování elementární sémantická a stylizační cvičení na rozšíření slovní zásoby, 
zpřesňování významu slov a cvičení jejich vhodného využití. „Projeví se to především 
Při probírání učiva o tvoření slov a o větě, avšak vyjadřovací schopnosti zaku je 
možno rozvíjet i při probírání tvarosloví." (tamtéž, str. 394) 
c o se týče slovních druhů, osnovy pro 2. ročník předepisovaly „dovednost tndi t 
slova podle jej ich významu" (str. 395), později byla formulace upravena v tom 
smyslu, že pů jde o přípravu na poznávání slovních druhů (konkrétní podstatná jména 
a slovesa činnosti). 
v dosavadních osnovách se ve 3. ročníku probíralo poznávání podstatných jmen 
a sloves a na nich se žáci seznamovali s mluvnickými kategoriemi. Také předložky 
žáci prakticky poznali při pravopise a některá zá jmena probírali při časování (osobní 
zájmena) a při rozlišování jmenného rodu (ten, ta, to). Dvořáková ale upozorňuje na 
Pozorování ve škole, která ukázala, že „izolované poznávání , neopřené o zkušenosti 
s Poznáváním j iných slovních druhů, málo přispívá k pochopení třídění slov ve 
vyšších ročnících." (str. 396) 
A ^ k bylo navrhnuto názorné seznamování se slovními druhy v rámci pravidelných 
rozborů konaných na konci roku, aby žáci získávali zkušenosti s diferenciací slov na 
základě názorného seznamování s nimi a pomocí analogie. 
V e 4. ročníku už se probíralo skloňování podstatných jmen tvrdých a rozlisovaní 
Pndavných jmen. , x, w . 

ročníku bylo zařazeno skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých 
d Pravopis je j ich koncovek. 
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13.2.2. Rok 1962 - Algoritmus poznávání slovních druhů 

V roce 1962 vyšla učebnice Český jazyk pro 3. ročník. Zdeňka Dvořáková se 
zaměřila na slovní druhy a jejich osvojování po dva roky sledovala a shrnula své 
poznatky z tohoto výzkumu ve článku „Slovní druhy v počátečních ročnicích ZS 
v roce 1966 v časopise Komenský. 
Dvořáková píše, že „problematičnost této lekce je sice v jejím metodickem 
zpracování, ale pramení z obtížnosti učiva samého. Tato obtížnost záleží v tom, ze 
tradiční třídění slovních druhů je založeno na hledisku významovém, skladebním 
a tvaroslovném, přitom však neexistuje jednotný postup nebo jednotné poradí, v nemz 
by se při určování slovních druhů uplatňovala jednotlivá hlediska" (str. 274) 

Problematikou slovních druhů se zabýval i Vlastimil Styblík, který ukázal na to že 
jsou slova, která patří z jednoho hlediska k jinému slovnímu druhu nez z druhého 
hlediska. Např. slovo kopání, které má dějový význam, charakteristický'pro slovesa, 
patří tvarem i skladebně mezi podstatná jména. Dalším případem je přídavné jméno 
rozkopaný, které má také význam dějový. Některá podstatná jména maji tvar 
Přídavného jména (výkupné), mnohé číslovky je možno zařadit k podstatným jmenum, 
přídavným jménům a příslovcím (sto, pátý, třikrát), (str. 275) 

Autorka píše, že někteří žáci postrádali vodítko, kterým by se při určování měli řídit, 
v jejich myslích tak vznikaly nesprávné spoje. Například když bylo slovo dlouhé, zaci 
se rozhodovali mezi podstatnými jmény, slovesy a přídavnými jmény. Uvazovali, 
Pokud není slovo název osoby, zvířete a věci či pokud nevyjadřuje činnost, pak se 
jedná o přídavné jméno. A tak nesprávně označili za přídavná jména napr. slovo 
našeho nebo hodině. 

Algoritmus, který Zdeňka Dvořáková popisuje, by měl poměrně bezpečně vést 
k Poznání slovních druhů. , 
J e j í algoritmus vychází z tvaroslovného hlediska a rozděluje slova na ohebná 
a neohebná. /' 
Ohebná dále dělí na ta, která se č a s u j í i na ta, která se skloňují. Ve skupině ohebných 
s |ov se uplatněním významového htSdíska vydělí číslovky. Ze zbývajících jmen se 
vydělují podstatná jména, u nichž se zdůrazňuje rod a význam, u přídavných jmen 
zdůrazňujeme tři rody a význam. Zájmena si musí žáci pamatovat a přitom si 
kontrolují tím, že mají zastupující funkci. 
Neohebná slova se dále dělí podle významového hlediska na příslovce, která vyjadřuji 
m fsto, čas a způsob na otázku kde, kdy a jak, předložky se spojují s jinými slovy 
v Předložkovou vazbu, spojky spojují jednotlivé členy nebo věty a citoslovce 
vyjadřují city mluvícího a zvuky. 
Autorka upozorňuje, že pokud žáci tento algoritmus používají, musí znát pojmy jako 

V a ohebná a neohebná, skloňování, časování, rod u podstatných jmen, čas u sloves; 
a musí pochopit rozdíl mezi tvary jednoho slova a slovy příbuznými. 
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13.2.3. Rok 1976 - Obsah jazykového učiva a jeho uspořádání 

Jaroslav Jelínek (K obsahu a systému učiva, Komenský, roč. 100, str. 200) upozorňuje 
na rozpor mezi lingvisty a názorem akademika Chlupa, který tvrdil, že žákovi prvního 
stupně je vlastní „orientační způsob poznávání jevů." 
Žák získává představy o jazykových jevech, ty přecházejí v obecné představy, avšak 
není mu přiměřená gramatická abstrakce, vytváření mluvnických pojmů a znalost 
jejich vymezení. 
Lingvisté namítali, že představově psychologické pojetí (bez vyložení podstaty jevu) 
vede k vytváření nesprávných představ a analogií. 

V té době došla psychologie k závěrům, že žáci 1. stupně procházejí konkrétním 
stádiem myšlení, které je sice vázáno na konkrétní jazykové jevy, ale neprobíhá jen 
v rovině představ, ale i v rovině slov (znaků), která zastupují v myšlení konkrétní 
mluvnické jevy a tak jsou žáci schopni i jisté abstrakce. „V každém stádiu vývoje 
myšlení se' uplatňují v jisté kvalitě a míře všechny formy myšlení, třebaže jedna 
v dané etapě převládá," (tamtéž, str. 201). Proto se poznání žáků opírá jak 
o mluvnické pojmy, tak o mluvnické představy získané v praktické činnosti a kvalita 
Pojmů a představ závisí také i na povaze osvojovaného učiva. 

í^čivem^drul^^ a souvětí^ Věta - slovo, slovo -

slabika^hláska - p f a m e n o i f U ^ ^ druhů. 
/ S í r o v á n í m slovních d m h ů ^ ^ á c j ^ i o l ^ až když k tomu měli 
P r e d p o k l a ^ í d j T s T S Š w j n r ^ ^ z tvarosloví, tedy ve třetím ročníku. Ve 
druhém ročníku byly žáci na uvedení slovních druhů připravováni tím, že se učili 
třídit slova podle různých znaků, seznamovali se s názvy slovních druhů 
a uvědomovali si jejich významovou stránku. Kromě toho se žáci druhého ročníku 
Připravovali na užívání dalších dvou kritérií při určování slovních druhů: učili se 
rozlišovat tvary téhož slova a slova příbuzná, uvádět řadu příbuzných slov 
a nápodobou spojovat např. přídavná jména s podstatnými jmény, příslovce se 
slovesy, podstatná jména a slovesa. 

Zdeňka Dvořáková (1976) říká, že příprava na uvedení slovních druhů do systému 
musí být v rámci praktické činnosti. Rozhodující je, podle ní, nabývání zkušeností 
v konkrétních činnostech. 

13-2.4. Rok 1976 - Změna počtu slovních druhů v učebnicích českého jazyka 

Ď o roku 1976 autoři učebnic českého jazyka pro 3. - 6. ročník vynechali poučení 
0 částicích, které již obsahovaly tehdejší mluvnice, jako učivo pro nižší stupeň velmi 
obtížné. 
A však nové osnovy vyžadovaly zavedení již deseti slovních druhů, a tak bylo 
v reedicích učebnic roku 1976 uvedeno už všech deset slovních druhů. 
Rudolf Drlík (1977) upozorňuje: „Při určování slovních druhů nadpisovanim 
radových číslovek 1. - 10. nad jednotlivá slova je zapotřebí uvádět poslední tri slovní 

ruhy slov v tomto pořadí: ...8. spojky, 9. částice, 10. citoslovce." (Naše poradna, 
Komenský 76-77, str. 233) 
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13.2.5. Rok 1987 - Hodnocení realizace nové koncepce vyučování českému jazyku 

Zdeňka Dvořáková a její kolektiv se zaměřili na potíže a nedostatky, které vznikly 
během sedmi let vyučování českému jazyku podle nové koncepce. 
Jedním z tematických celků bylo tvarosloví, jehož úvodní lekcí bylo rozlišování 
slovních druhů. Z výsledků ověřovací písemné zkoušky vyšly tyto závěry (Zkušenosti 
z vyučování, Komenský, roč. 111, str. 74): 
1. Nejbezpečněji žáci poznávali podstatná jména konkrétní, slovesa, číslovky 

a spojky. 
2. Přídavná jména se žákům často pletla s příslovci nebo podstatnými jmény. 

Příslovce by]y často považován^za přídavná jména. Předložky si žáci často pletli 
se spojkami,"aíe také s příslovcí (kde? nad), nebo je pokládali za zájmena díky 
jejich krátkosti. Zájmena dělala žákům problémy proto, „že to jsou krátká slova 
a že jejich základní tvar se někdy liší od tvarů v ostatních pádech. Zájmeno té žáci 
pokládali především za příslovce vlivem tvaru tu, za předložku pro krátkost tohoto 
slova a vlivem otázky jaké taky za přídavné jméno." (tamtéž, str. 74) 

3. Citoslovce často pokládali žáci „za sloveso (dělal prásk) nebo za podstatné jméno 
(ten prásk jako to prásknutí). Abstraktní podstatné jméno praskot považovalo 
19,01 % žáků za sloveso." (tamtéž) 

Zdeňka Dvořáková poukázala na dvě příčiny chyb: 
!• Žáci se při určování slovních druhů nedovedli na dané slovo ve větě zeptat tak, aby 

tímto slovem odpověděli, ale spojují je s otázkou. Např. Jaké kvílení místo kdo, co 
- kvílení, tj. podstatné jméno; co dělalo - ostře znělo místo jak znělo - ostře, 
tj- příslovce apod. 

2- Žáci při určování slovních druhů často nepoužívali jako kritéria dělení slov na 
ohebná a neohebná, na skloňující se a na časující se. Proto docházelo tak často 
k záměně přídavných jmen a příslovcí, zájmen a předložek, podstatných jmen 
a sloves atd. Projevovaly se také „nedostatky v rozlišování příbuzných slov a tvarů 
slova, např. kvílení- sloveso, protože já kvílím, ty kvílíš apod." (tamtéž) 

13.2.6. Rok 1990 - Test rozlišování slovních druhů ve 3. ročníku 

Vlasta Podhorná sestavila test pro žáky třetího ročníku, který byl prezentován tak, „že 
slova byla přečtena ve větách, ale psala se pak (na tabuli a na listy p a p . r u ) izolované. 
K nim se pak připsalo jméno příslušného slovního d r u h i O - ^ e Číslici, ale zkratkou 
Pojmenování, eventuelně celým (vypsaným) jménem." (Učivo o slovních druzicn 
3- ročníku, Komenský, r. 114, str. 405) 

Test byl tohoto znění (tamtéž, str. 406): 
Půjdete, rybník, studený, my, jedna, pomalu, od, když, ať, hop. 

Nejvyšší počet nesprávných řešení (60%) byl při určování slova p o m a l u * ( P ^ ^ c e V 
Autorka byla toho názoru, že by bylo vhodnější volit D o s t a v o v a n í testu příslovce 
napadne odlišná od přídavných jmen, např. "včera, zd?apod. v n n d s t a t n é 
Přídavné jméno studený bylo nejčastěji určováno jako příslovce ale i jako podstatné 
J*éno. Autorka navrhla posílit správné rozlišování podstatných jmen a přídavných 
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jmen pomocí ústních cvičení, a to „tvořením přídavných jmen z daných jmen 
podstatných, např. škola, školní; ryba, rybí;. . ." (tamtéž, str. 406) 
Při poznávání zájmena a spojky se objevilo poměrně vysoké procento chyb (45%). 
Autorka se pozastavila nad tím, že žáci chybovali právě u zájmena my, jehož 
poznávání se zpevňovalo při učivu o slovese. Co se týče spojek, autorka považovala 
za nejvýhodnější „soustředit se ve 3. ročníku na spojku a a ale. Jsou to spojky velmi 
frekventované a jejich základní význam (slovnědruhové pojmenování) je právě 
spojka." (tamtéž, str. 406) 
Počet chyb při určování částic a citoslovcí byl, podle ní, překvapivě nízký. Autorka 
tvrdila, že významová stránka citoslovcí je pro žáky srozumitelná a slovo ať je 
typickou částicí. 
Nejméně chyb žáci udělali v poznávání podstatných jmen a předložek (1,5%) a sloves 
a číslovek (1%). 

14. SLOVNÍ DRUHY V POJETÍ RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou kompetence ve 
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v souvislost, se slovn.mi druhy 
takové: 
ž á c j j . stupně hv měli běh^m 1 ohdobí umět: 
- porovnávat významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená / - , . . 
- porovnávat a třídit slova podle zobecněného významu - „dej, vec, okolnost, 
vlastnost" Z 
" rozlišovat slovní druhy v základní tvaru ^ 
- spojovat věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami / , 
- Psát velká písmena ve vlastních jménech osob, zvířat a místních pojmenováních^ 

VgJLobdobí mají žáci ovládat: 
" Porovnávání významů slov, zvláště slov stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová/ 
rozlišování korene, příponové a předponové části a koncovky ve slovechj_ 
" určování slovních druhů plnovýznamových slov a jejich využívání v gramaticky 
správných tvarech ve svém mluveném projevu / .. . 
" vyhledání základní skladební dvojice a v neúplné základní skladební dvojici 
označování základu věty 

J tvarosloví se žáci tedy učí rozlišovat slovní druhy a tvary slov. 
Jáci musí také ovládat pravopis lexikální, základy pravopisu m o r f o l ° g ! c ^ ^ 
(koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktickeno 
'shoda přísudku s holým podmětem). 
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15. SLOVNÍ DRUHY Z DIDAKTICKÉHO HLEDISKA 

Učivo o slovních druzích se řadí do druhé, třetí i čtvrté třídy. Od počátku je žák veden 
k poznání třídění slov podle kritéria třídícího znaku neboli dělidla (Brabcová, 1990, 
str. 119). Jde tedy o klasifikaci neboli o „myšlenkový proces třídění", který „vede 
k poznávání jazyka a jeho systému." (tamtéž, str. 111) 

Ve 2. ročníku, žáci slova pozorují a srovnávají. Na tomto základě zjišťují shody 
a rozdíly mezi nimi a uvědomují si znak, podle něhož se slova třídí (nejdříve jsou to 
znaky, které jako žáci 2. ročníku poznali): počet slabik, počet hlásek, příbuznost slov, 
nadřazená, podřadná a souřadná slova, protikladná, citově zabarvená atd. 

M 
Slova se v učebnicích a pracovních listech seskupují tak, aby žáci poznávali slova 
„označující osoby, zvířata, věci a jejich vlastnosti, činnosti a děje, počet 
a pořadí." (tamtéž, str. 120-121) 
Jsou tedy nenásilně vedeni k rozlišování slov a skutečnosti. Jde o přípravu, která je 
velmi důležitá pro porozumění dalšímu učivu. Žáci poznávají, že každé slovo lze 
zařadit do skupiny podle jistých znaků, že je těchto skupin deset a nazývají se slovní 
druhy. 
Hlavním úkolem je „dát žákovi základní představu o celku a jeho částech - o systému 
slovních druhů." (tamtéž, str. 120). 

Slovní druhy by měli žáci poznávat, konstatuje Radoslava Brabcová (1982) v tomto 
Pořadí (Didaktika českého jazyka pro 2. - 4. ročník, str. 113): podstatná jména, 
slovesa, spojky, předložky, přídavná jména, číslovky, zájmena, příslovce, částice 
a citoslovce. 
Žáci se setkávají se základním vymezením a s repertoárem vybraných 
reprezentativních příkladů. 
Tím, že žáci řeší dané úkoly, Jak"si osvojují smysl termínů (názvy slovních druhů). 
Proto tedy, podle Brabcové (1990), nelze užívat číslice místo slovních druhů. 

^ i j » e z n a m i n í s t í m , že některá slova mají různé tvary během poznávání určitých 
s l o Ý n i č i r S podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek 
a sloves. 
V še je přípravou na třetí ročník, kde jsou slovní druhy teprve uvedeny. 

Žáci rozlišují ohebné a neohebné slovní druhy a dále také slova ohebná na slova, 
k terá se skloňují a časují. Žáci si také osvojí mluvnické významy rodu, čísla a pádu 
u Podstatných jmen a času, čísla a osoby u sloves, dále se učí, co je to skloňování 
a časování. 
Záci se také učí rozeznávat slovní druhy algoritmickým postupem (viz podkapitola 
l 5 - l . ) . Až si žáci tento postup zautomatizují, nazývají slovní druhy přímo. 

V e čtvrtém ročníku se slovní druhy určují průběžně po celý rok s důrazem na trvalejší 
°svojení algoritmického postupu. 

Pozornost se slovním druhům věnuje znovu ještě na druhém stupni, kde zaci 
Poznávají větnou stavbu (plnovýznamové slovní druhy plní funkci větných členu) 
a morfologické vlastnosti jednotlivých slovních druhů. Nejprve se tedy žáci seznánu 
s Přehledem slovních druhů a poté se spěje k výkladu jejich morfologických vlastnosti 
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a k jejich uplatnění ve větě. To vše nakonec zpětně ovlivňuje hlubší pohled žáků na 
problematiku slovních druhů. 

15.1. Postup při rozhodování pro správný slovní druh 

Bohužel neexistuje jedinj/ znak, který by žákům usnadňoval třídění slov. Dokonce 
není ani jednotné pořadí čí postup, při nichž by se jednotlivé znaky při určování 
slovních druhů uplatňovaly. To jsou důvody, proč je určování slovních druhů těžké. 

Marie Čechová (1998) poukazuje na tato kritéria při rozhodování: 
1 • ohebnost - neohebnost 
Ohebné slovní druhy se skloňují nebo časují. U jmen se rozlišuje příslušnost 
k systému tvarů: substantivních, adjektivních nebo zájmenných. 
2- slovo má - nemá samostatný lexikálněsémantický význam 
3. slovo může - nemůže být větným členem nebo základem jednočlenné věty 
Čechová upozorňuje, že je důležité, aby si žák postupně uvědomoval všechny stránky 
daného slova. 

K vyvození algoritmu k poznávání slovních druhů je možno použít metodický postup 
třídicích cvičení, která vedou k přehledu slovních druhů s charakteristikami po stránce 
tvaroslovné, významové a skladební. 

Metodický postup je rozdělen do čtyř etap (Brabcová, 1990, str. 122-123): 
1. etapa 
V první etapě žáci rozlišují slova na ohebná a neohebná a také poznávají, zda se slovo 
°hebné skloňuje či časuje. 
2. etapa 
v e druhé etapě žáci rozlišují neohebné druhy. Z textu se vybírají slova neohebná 
a Připojují se k nim charakteristiky z přehledu, který je buď umístěn na tabuli nebo 
v učebnici. Žáci ho mohou mít i před sebou na lavici na kartě. 
3. etapa 
V Předposlední etapě se žáci učí rozlišovat slova na ta, která se časují, a na ta, která se 
skloňují, a podle znaků, které mají uvedeny v přehledu, slova zařazují k jednotlivým 
s 'ovním druhům, ke slovesům či ke jménům. 
4. etapa 
poslední etapa má charakter syntézy. „Uvedený přehled slovních druhů se vyvodí 
otázkami, na něž žáci odpovídají tak, jak se tomu naučili v předcházejících etapách" 
(Brabcová, 1990, str. 123). Postupně se žáci od přehledu odpoutávají a získané 
dovednosti se stanou návyky, které jsou nezbytným krokem pro algoritmický postup. 
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Slovo 

ohebné 

skloňuje se 
(jméno) 

I 
přímo pojmenovává 

má číselný 
význam 
(číslovka 
určitá) 

zastupuje n. naznačuje 
(zájmeno + číslovka 

neurčitá) 

nemá číselný význam 
(popř. má, avšak kvantum 
je chápáno jako substance) 

je větným 
členem 

(příslovce) 

není vyjadřuje 
větným větný význam 
členem jen ve spojeni 

(citoslovce) se jmény 
(předložka) 

spojuje věty 
a větné členy 

(spojka) 

má skloňování složené 
a základní funkce (ve větě) 
přívlastku 
(přídavné jméno) 

ostatní má skloňování jmenné, 
základní funkce: podmětu a 

předmětu 
(podstatné jméno) 

vyjadřuje 
modalitu 

popř. uvozuje 
věty 

(částice) 

15.2. Didaktická doporučení (zásady) k efektivnější výuce učební látky slovních 

druhů 
Z prostudovaných didaktických materiálů jsem sestavila několik zásad, které zde 

uvádím: 

1. Kontext 
Podle Radoslavy Brabcové (1982) by žáci ve většině případů měli určovat slovní 

druhy v kontextu slovních spojení nebo celých vět. 

2 Dodržování algoritmu 

Radoslava Brabcová tvrdí, že je samozřejmostí, když určování některých slovních 
druhů dělá žákům problémy, dokonce i u téhož slovního druhu muzou zaci nektere 

^Py poznávat snadněji než jiné. 

3 Vybavení příkladů 
SPrávnému rozlišení problémových slovních druhů napomáhá, když si žáci vybaví 
Jejich příklady, např. (Hauser, 1991, str. 72): "zájmena jsou já, ty... nas, y, 
kdo..." 

Radoslava Brabcová dodává, že žáci mají problémy zejména 
Příslovcí, spojek, částic, zájmen, číslovek i s rozlišováním n e k t e r y c h podstatných 
a Přídavných jmen. Přemysl Hauser (1991) je toho názoru ze nejhůře se ureu 
?-ajmena, jelikož jejich zástupný význam je žákům nejméne přístupny, následuj, 
neohebná slova, kromě citoslovcí. 
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4. Číslování při písemném prověřování - ano či ne? 

Radoslava Brabcová (1982) má negativní vztah k tzv. „číslováni"' slovních druhů 
podle pořadí v přehledu, spíše uznává užívání příslušných zkratek (Didaktika českého 
jazyka pro 2.- 4. ročník, str. 117): podst., příd., zájm., čís., sl. apod. 

Přemysl Hauser (1991) číslování nezamítá, navrhuje však jeho používání spolu 
s tabulkou s číselným označením. Upozorňuje ale, že při výlučném označování se 
mnohdy stává, že žáci zapomenou termíny a říkají, že „růžička je jednička, voní je 
pětka" apod. 

Domnívám se, že kombinace obou typů, tedy využívání zkratek a číslování spolu 
s tabulkou, je nejoptimálnějším řešením. 

5. Pětiminutové rozbory 

V některých hodinách by podle Vlasty Podhorné (1990) bylo velmi žádoucí, kdyby se 
„začínalo pětiminutovým rozborem jakéhokoliv textu, a to co do poznávání slovních 
druhů. Takové průběžné zpevňování by opravdu velmi pomohlo" (str. 407). 
Myslím si, že v těchto případech by měli mít žáci vždy k dispozici Slovník spisovné 
češtiny, aby si mohli ověřit správnost určení slovního druhu. 

15.3. Vyučovací metody 

Vyučovací metody se vždy mění v závislosti na historicko-společenských 
Podmínkách vyučování. Z určité koncepce výuky vždy vyplývá výběr výukových 
metod. 
Např. v tradiční škole převládaly metody tradiční, vycházející z tzv. transmisivního 
Pojetí vyučování, tzn. učitel, který ví a zná, předává hotové poznatky před žáky, kteří 
neví a neznají. 
V současné době se postupně rozvíjí konstruktivistické pojetí vyučování, kdy učitel 
vytváří podmínky k tomu, aby žák podle svých schopností objevil nové poznatky 
a rozvinul své schopnosti na základě tvořivého přístupu. Stále platí slova 
L. N. Tolstého: "Vědění je jen tehdy věděním, když bylo získáno vlastním usilovným 
myšlením, nikoli pamětí." (Jelínek, Hlavní principy, 1983, str. 86) 
V souvislosti se změnami ve školství se hledají různé tzv. alternativní metody -
aktivizující, mezi které - vedle komplexnějších systémů (koncepce problémového 
"ebo projektového vyučování) - patří metody diskusní, situační, inscenační a hry. 

Anna Nelešovská (2005) říká, že bychom neměli klást proti sobě tzv. metody tradiční 
a moderní - aktivizující, ale spíše se snažit o nalezení funkční vyváženosti mezi 
těmito skupinami, jelikož tradiční metody (např. vyprávění, rozhovor, demonstrace) 
mohou žáky také aktivovat. ^ 
1 z hlediska učení žáků by se neměl z výuky vyčleňovat pamětní učení. Paměť je 
Poznávacím procesem a je základnímpředpokladem záměrného i nezáměrného učení. 
Tak jako jiné poznávací procesy se i paměť rozvíjí v činnosti samé tím, že se trénuje. 
Každá metoda má svůj pedagogický efekt, pokud je promyšleně a funkčně použitá. 
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Měla by být rozumně využívaná pro takový cíl a obsah, který si to vyžaduje. Proto je 
důležité, aby učitel ovládal co nejobšírnější spektrum vyučovacích metod a dovedl je 
výkonně používat. 
Podle Oldřicha Šimoníka (2005) nemohou dnešní metody vyučování být pouze 
cestami osvojování nových vědomostí a dovedností, ale také cestami rozvíjení 
schopností objevovat nové poznatky a vzdělávat se Podle něho je často způsob 
poznávání cennější než jeho výsledek. 

Volba metod na prvním stupni záleží na mnoha faktorech. Ovlivňují ji tito činitelé: 
1. Cíl a obsah učiva - didaktická analýza učiva spolu s operační analýzou, která 
spočívá v promýšlení činnosti žáků a ve volbě odpovídajících pos tupů^ . 
2. Materiální podmínky - vybavení třídy, učební pomůcky a didaktická technika^ 
3. Úroveň psychického i fyzického rozvoje žáků - jak jednotlivců, tak i zvláštnosti 
třídy, jejího složení (z hlediska úrovně, podle zájmů a pohlaví)^ 
4. Osobnost učitele- jeho zkušenosti, odborná a metodická vybavenost 
Učitel musí vždy promyslet, zda daná metoda odpovídá stanovenému cíli a je 
efektivní. Při volbě metod musí vyjít z podrobné analýzy pedagogické situace. 

15.4. Vyučovací metody pro výuku slovních druhů 

V minulosti byly pro vytváření vědomostí v českém jazyku rozhodující "výklad 
učitele, formulace zobecnění a jeho reprodukce" (Jelínek, K metodám..., 1983, 
str. 93) 
v současnosti se zvyšuje podíl aktivní účasti žáka na vyučovacím procesu, a to 
„ve všech etapách, především v etapě poznávání, v etapě upevňování a v etapě 
opakování." (tamtéž) 
Jelínek (1983) je toho názoru, že pokud je využito metod, vyžadujících myšlení, je 
vyučování jazyku skutečnou školou myšlení. 

Metody můžeme podle etap vyučování dělit na (Čechová, 1989, str. 53): 
a) metody expoziční, které seznamují s novým učivem včetně jeho motivace 
b) metody explikační a procvičovací, které systemizují nové učivo s učivem dříve 

Probraným 

c) metody opakovači, které souvisí s hodnocením a klasifikací 

'5-4.1. Metoda monologická 
D ř ' v e byla nejběžnější expoziční metodou „metoda monologická (výklad, přednáška, 
Popř. vypravování nebo vysvětlování)" (tamtéž, str. 54). Dnes je spíše doplňkovou 
Metodou. Lze ji zvolit v případě, kdy žáci nemají z dané oblasti žádné vědomosti, 
n aPř. při názvosloví slovních druhů. Tato metoda se může kombinovat s metodou 
r°zhovoru. (Např. při vyvozování přídavných j m e n i / s e j p i ^ ž e ^ ^ 
rozhovor nad jejich názvem. Během něho si žáci uvědomí, že jsou to jména, která se 
Přidávají k podstatným jménům.) 

62 



15.4.2. Metoda dialogická - rozhovor 

Jelínek (1983) doporučuje vést rozhovor tak, aby učitel kladl takové otázky, které 
aktivizují žákovo myšlení, tzv. problémové otázky. (K metodám..., 1983, str. 94) 
Metoda monologická je podle něho úspornější než metoda rozhovoru, ale při jejím 
používání musí dát učitelé pozor, aby nepřepínali pozornost žáků. Metoda rozhovoru 
má také svá úskalí. „Vedení dialogu je pro učitele náročné, neboť na přesnosti 
formulací otázek do značné míry závisí úspěch dialogu jako celku." (Čechová, 1989, 
str. 55) 

•5.4.3. Metoda problémová 

Od problémových otázek je blízko k problémové metodě: „Žákovi se informace 
nesdělují, nýbrž si je zjišťuje řešením daného problému sám." (famtéžtaNapříklad při 
rozlišování slov ve větě ve 2. ročníku lze postupovat takto: kolik slov je ve větě, co 
společného a co rozdílného mají slova pomoc a nemoc, nemoc a nemocný, nemoc 
a chřipka atd. Žáci srovnávají význam slov, jejich délku, rozdíly mezi slovy atd. 

15.4.4. Metoda studijní 

o. i.. , t , . «tatnA n rA r P o knihou V souvislosti se slovními druhy je tato 
Mudijm metoda je samostatna prače s Knmuu. v / J 

metoda možná například při vyhledávání určitých slovních druhu z textu Učíte 
položí předem několik otázek nebo zadá úkol a zac, si prostuduj, určitou čast 
učebnice a soustředí se na určité problémy textu. Během prače se zac, mohou učitele 
Ptát na to, čemu nerozumí. 
Tato metoda pomáhá vést žáky k samostatnosti. 

15.4.5. Metoda vvkbHnvého nebo lamentovaného čtení 

Tuto metodu volí učitelé tehdy, kdy jde například o shrnutí slovních druhů 
8 množstvím příkladů. Při zapisování příkladů by byl postup zdlouhavý, a tak se 
Použije zpětný projektor -imeoteř) spolu s učitelovým komentářem, dohromady 
s otázkami a odpověďmi žáků. 

l5-4.6. Metody názorné 

Názorné metody jsou nerozšířenější na nižším stupni základní školy, „kdy je žákovo 
myšlení převahou konkrétní a zvládání jazykového učiva s abstraktním charakterem 
J'e Pro něj obtížné," (tamtéž, str. 57) . . x ť t 
V současnosti existuje spoustu pomůcek pro jazykové vyučovaní. Lze je rozdělit na: 
a) didaktickou techniku: pomůcky akustické (cd přehrávač), optické (meotar), 

kombinované (počítač) 
b) Pomůcky tabelární: magnetické tabule, nástěnné tabule, pracovní listy 
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Další možností je, dle mého názoru, že si žáci sami vyrobí přehled slovních druhů 
spolu s jejich stručnou charakteristikou a příklady. Poté se přehled pověsí na stěnu 
tak, aby tuto pomůcku mohli žáci i učitel kdykoliv použít. 

'5.4.7. Metody aplikační a procvičovací 

Tyto metody mají za úkol "uvádět poznané jazykové jevy do jazykové praxe žáků tak, 
aby se staly přirozenou součástí žákovského vyjadřování." (tamtéž, str. 58) 
Cvičení jsou hlavní formou aplikace, jsou také základním prostředkem uchovávání 
poznatků a slouží k opakování učiva. 
K procvičení učiva o slovních druzích můžeme použít substituční cvičení (žáci 
nahrazují vybraná slova jinými slovy stejného slovního druhu), doplňovací cvičení 
(žáci doplňují vynechaná slova do věty podle významu) nebo výběrová (žáci vybírají 
z předložených možností slovo adekvátního slovního druhu). 

'5.4.8. Metody jazykového rozboru 

Rozbor je základní jazykovědnou metodou, která se uplatňuje ve všech etapách 
vyučování. „Metoda rozboru je účinná za podmínek, kdy je žák nucen pozorovat, 
srovnávat, zjišťovat shody a rozdíly atd." (tamtéž) 
Jazykový rozbor může být všestranný nebo speciální (Jelínek, 1980, str. 199) Učitelé 
často využívají slovnědruhový rozbor k procvičení nebo otestování žákovských 
znalostí, avšak může být využit i při seznamování se slovními druhy. 

SOUČASNÉ UČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA PRO 
2- ROČNÍK ZŠ 

2 e současných učebnic českého jazyka pro 2. ročník jsem vybrala ty, které se 
Používají na našich školách nejvíce. Pokusila jsem se o jejich stručnou charakteristiku 
3- hkd | ska_ j )os tupu iuveden j_§ l^ se na nejčastější způsoby 
CvičenT 6"bjevujíít^se~v~účebnicích a pracovních sešitech. Učebnice jsou seřazeny 
Podle roku vydání a podle abecedy. 

16.1. Alter 1994 - Český jazyk pro 2. ročník 
" Nováková, Z. - Švejdová, V. 

prehled slovních druhů je umístěn na konci učebnice (str. 105), navíc však tato 
učebnice obsahuje otázky na souhrnné opakování sloves a podstatných jmen 
^ Praktická přípravná cvičení na všechny slovní druhy. 
Spojky se žáci učí v rámci učiva o souvětí. Podstatná jména si žáci procvičují 
v doplňovacích cvičeních (str. 73): kuňká. staví domy. dává 
mléko. D á i e j e tu také procvičování podstatných jmen (str. 79) uvedené poučkou, že 

p°astatnajmenámuzeme ukazovat slovy: ten, ta, to, ti, ty, ta. 
'ovesa jsou tu uvedena s dlouhým vysvětlením: 
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Slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje, jsou 
slovesa. Slovesa mohou mít různou podobu, např. nesu, neseš, nese, neseme, nesete, 
nesou, nesl jsem, pones. 
S přídavnými jmény se žáci setkávají jen jako se slovy, která odpovídají na otázku 
jaký. 
V učebnici je mnoho cvičení na práci s textem a doplňovačky. 
Pracovní sešit obsahuje cvičení s obrázky, podtrhávání jednotlivých slovních druhů 
a doplňovací cvičení. 

16.2. Scientia 1997 - Čeština s maňáskem Hláskem 
- Svobodová, J.-KIímová, K. 

JtAw 
Ve druhé kapitole s názvem Slova kolem nás je žákům představen jako první slovní 
druh přediožííyrSpojky jsou druhým slovním druhem, se kterým se žáci seznamují 
v rámci čtvrté kapitoiy nazvané Věta, slovo a pravopis. 
V páté kapitole nazvané Slova jejich tvary (str. 168) přichází na řadu slovesa. Jako 
příprava na seznámení s nimi jsoutudoplňuj íc í cvičení (Medvěd .) a otázky 
(Co děláš ráno?). O slovesech se zaci dovídají z Hláskový říkanky: 
Slovesa jsou pracovitá 
až se dětem dech tají. 
Vždyť tu nejsou na výletě, 
označují v každé větě, 
co osoby a zvířata 
ha i věci dělají, (str. 178) 
Čtvrtým slovním druhem, který se žáci učí, jsou podstatná jména: 
» Neuplyne den bez podstatných jmen. Názvy osob, zvířat věcí užívají malí, velcí." 
(str. 187) ^ 
Poté jsou žáci seznámeny s přídavnými jmény. 
Na konci této kap i to ly^ l iveden celkový přehled slovních druhů i s řadou příkladů 
a jednoduchými říkankami pro lepší zapamatování, např. (str. 201-202): 
•'Máma, táta, Véna 
Jsou podstatná jména." 
V učebnici i pracovním sešitě se na každé stránce můžeme setkat s básničkou, 
říkankou, rébusem, hádankou či křížovkou. 

16.3. Nová škola 1998 - Český jazyk 2 
• Muhlhauserová, H. - Janáčková, Z. - Příborská, O. 

V této učebnici je na konci uveden přehled všech slovních druhů spolu s jejich 
charakteristikou. Větší pozornost se tu věnuje procvičení podstatných jmen, sloves 
a příslovcí. 
V učebnici jsou cvičení s otázkami na zapamatování pořadí slovních druhů (str. 78): 
Jaký je 3. slovní druh? První? Poslední?"', vyhledávání slovních druhů z básniček 
a cvičení na podtrhávání slovních druhů čárkou či vlnovkou. 
V pracovním sešitě jsou čtyřsměrky, ^lělfiiiLjiesiuyshT^ 
^P l^s lup l j ^ j Jova s u r č o v á n í m s l o ^ s vystřiženými písmeny 
s t émat ikous íovn íé^druh^^ 
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16.4. Fortuna 1999 - Český jazyk pro 2. ročník ZŠ 
- Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V. 

1. část 
Slovní druhy v této učebnici nejsou pojmenovány, kromě předložek (str. 40): 
Slova u, do, ve, na...jsou předložky. Píšeme je vždy zvlášť. Čteme je dohromady se 
slovem, ke kterému patří. 
Ve cvičeních na doplňování protikladných slov se žáci připravují na přídavná jména, 
slovesa a příslovce (str. 43). Podstatná jména rozdělují do tří sloupců podle názvů 
osob, zvířat a věcí (str. 37): opice, auto, řidič, koza, hodiny, prodavačka... 
Přípravou na slovesa a přídavná jména jsou úkoly typu (str. 37): 
Umíte říct, co dělají? 
Jaké mohou být tyto osoby, zvířata a věci? 

2. část - rok 2000 
Ve druhé části této učebnice se žáci seznamují s charakteristikou a názvy podstatných 
jmen a sloves: 
Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí. 
Slovesa vyjadřují^ co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se děje. 
V učebnicích se žáci mohou setkat s křížovkami, básničkami, doplňovačkami 
(synonyma a antonyma) a s cvičeními na vyškrtávání nepatřících slov. 
V pracovních sešitech se objevují křížovky, cvičení na opravování chyb a barevné 
vybarvování slovních druhů v rámečcích. 

16.5. Dialog 2003 - Český jazyk pro 2. ročník 
- Melichárková, I. - Švecová, L. 

V této učebnici se žáci seznamují s pojmenováním jen tri slovních druhů, a to v tomto 
Pořadí: podstatných jmen, sloves a předložek. Žáci se také připravují na seznámení se 
s přídavnými jmény a příslovci, názvy těchto slovních druhů zde však nejsou 
zmíněny, ale jejich příklady se vyskytují ve cvičeních (str. 29): 
Nahoře, teplý, velký, veselý, zima, černá, noc, chytrý, hezký, hodný, světlý 
Úkol: Hledej k výše uvedeným slovům slova protikladná. Některé protiklady použij ve 
větách. 
V učebnici jsou doplňovací cvičení a vymýšlení předložek k podstatným jménům. 
V pracovním sešitě jsou rébusy, křížovky, doplňovačky a cvičení na zakroužkování 
slovních druhů. 

l 6-6. Didaktis 2003 - Český jazyk pro 2. ročník ZŠ 
• Burianová, H. - Jízdná, L. - Tarábková, M. 

V této učebnici se žáci seznamují se všemi slovními druhy, s jejich stručnou 
charakteristikou a s ukázkami. Podrobněji se autorky této učebnice zaměřily na slovní 
druhy v tomto pořadí: podstatná jména, slovesa, předložky, spojky a číslovky. 
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V učebnici je mnoho rébusů, zejména v procvičování číslovek, vymýšlení vět 
s uvedenými pořadovými čísly slovních druhů, cvičení na podtrhávání a dělení do 
sloupečků podle jednotlivých slovních druhů. 
Pracovní sešit je plný křížovek a doplňovacích cvičení. 

16.7. SPN 2003 - Český jazyk pro 2. ročník ZŠ 
- Styblík, V. a kol. 

V této učebnici se žáci seznamují se všemi slovními druhy, jak s jejich názvy, tak 
s jejich vybranými příklady. Učebnice obsahuje tabulku (str. 90), kde jsou vždy čtyři 
příklady pro každý slovní druh, např. podstatné jméno: žák, pes, autc/čeština (takové 
příklady, na které si můžeme ukázat ten, ta, to). 
Po přehledu všech slovních druhů se dále procvičují slovní druhy v tomto pořadí: 
podstatná jména, slovesa, předložky a spojky, přídavná jména, zájmena, číslovky, 
příslovce, částice a jako poslední citoslovce. 
V učebnici je zastoupeno nejvíce doplňovacích cvičení, v pracovním sešitě se 
objevují i křížovky a spojování jednotlivých slovních druhů. 

16.8. Prodos - modrá řada 2004 - Český jazyk 2 
- Mikulenková, H. - Malý, R. 

Tato učebnice obsahuje přehled všech slovních druhů, spolu s charakteristikou 
Podstatných jmen (str. 63), která mohou měnit své tvary, sloves, která vyjadřují, co 
osoby, zvířata nebo věci dělají a mohou mít různý tvar, a předložek (str. 69), která se 
spojují se jmény a jsou slabičné (přes, pod, nad, na, před, ku, do, od, za, po, ve, mezi, 
kromě) nebo neslabičné (s, z, k, v). Předložky vyslovujeme dohromady se jmény, ke 
kterým patří, ale píšeme je zvlášť, protože to jsou samostatná slova, a spojek (str. 70), 
které spojují věty nebo slova. 
Učebnice obsahuje doplňovačky, cvičení na tvoření vět s uvedenými slovy, cvičení 
s obrázky a jjásničky s podtrhanými slovy ^ná^ledjiým_určovánímj^ynich druhů. 
V pracovním sešitě jsou hry typu „Země, město", cvičení na podtrRavám^slov 
různými barvami, křížovky a doplňovačky a cvičení na spojování obrázků se slovy. 

Pro lepší orientaci zde uvádím tabulku všech výše uvedených učebnic v přehledné 
tabulkách č. 5 a č. 6: 

pořadí příprava na 

rok 
slovních procvičujících seznámení se 

rok . učebnice slovních druhů slovními druhy 
1993 _ Fortuna X 1,7 2+5+6 
1994 Alter 1,5 cvičení na ost. druhy 
1997 Scientia 7,8,5,1,2 X 
1998 Nové škola 1,5,6 X 
-ÍU03 _ Dialoq X 1.5,7 2+6 
<!U03 . Didaktis 1,5,7,8,4 cvičení na ost. druhy 
^003 SPN na začátku 1.5.7.8.2.3.4,6,9,10 X 

čtyřsmérky, 
'ok učebnice doplňovačky křížovky osmismérky rébusy j iné 
1993 Fortuna U P.S. 

J.994 _ _ A l t e r _ U U+P.S. vymýšleni vél k zadaným obrázkům 
I99f Scientia U U + říkankv 

J99B 
2003 

_Nová_škola P.S. P.S. + + klubíčkaťshluk písmen), barevné podtrhávání a zakroužkovávání J99B 
2003 Dialog P.S. P.S. zakroužkováváni sl.druhů 
*003 Didaktis U.+P.S. U+P.S. + skrývačky (Příšté něco namaluji) 

^003 _ _ _ S P N _ U P.S. spojování vhodných příkladů jednotlivých slovních druhů) 

Vysvětlivky: U - učebnice', P.S. - pracovní sešiv, 1 - 10 - slovní druhy 
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17. SOUČASNÉ UČEBNICE PRO 3. ROČNÍK ZŠ 

Učebnice jsou, tak jako v předešlé kapitole, seřazeny podle roku vydání, popřípadě 
podle abecedního pořadí názvů nakladatelství. 

17.1. Alter 1995 - Český jazyk pro 3. ročník 
- Dvorský, L. 

Na začátku této učebnice se opakuje učivo z druhého ročníku, podstatná jména 
a slovesa, poté se žáci seznamují se zbylými slovními druhy. Na konci této kapitoly je 
přehled slovních druhů, barevné rozlišení pomáhá lepší orientaci. Skoro po každém 
seznámení s jednotlivým slovním druhem následuje slohové cvičení, které obsahuje 
cvičení na vyhledávání a práci s konkrétním slovním druhem. 
Oba dva díly pracovních sešitů jsou řešeny zajímavě, každá strana je jakýmsi 
samostatným testem s cvičeními, u kterých je vždy uveden počet bodů při správném 
vyřešení. — 
Používá se číslování, nadepisování pořadovými čísly, ale autor připomíná: „Při ústní 
kontrole pojmenovávej slovní druhy plnými názvy!" (str. 33) 

17.2. SPN 1997 - Český jazyk pro 3. ročník 
- Dvořáková, Z. - Styblík, V. - Ondrášková, K. 

Po opakování učiva o podstatných jménech a slovesech následuje tabulka rozdělení 
slovních druhů na ohebné (skloňující se a časující se) a neohebné. Poté následuje 
podrobné seznámení s ostatními slovními druhy v pořadí takovém jako v přehledu. 
Učebnice obsahuje mnoho cvičení na doplňování a na určování slovních druhů u slov 
Příbuzných (str. 151): „bzukot, bzučí, bzzz, bzučení." 
V pracovním sešitě žáci odlišují jednotlivé slovní druhy různobarevným 
Podtrháváním a zakroužkováváním. 

17.3. Nová škola 1999 - Český jazyk 3 
• Miihlhauserová, H. - Janáčková, Z. - Příborská, O. - Zboř.lova, J. 

Na začátku kapitoly věnované slovním druhům je přehled.slovních druhů, jejich 
názvů a jejich rozdělení na ohebná a na neohebná, bez příkladů. 
Pořadí procvičujících slovních druhů je stejné jako v přehledu. Nejčastějším. 
cvičeními jsou doplňovačky. Nalezla jsem i soutěž, ve které mají žáci za úkol vypsat 
z e všech vyjmenovaných slov slovesa. 
v pracovním sešitě je mnoho cvičení na antonyma a synonyma, tvorem slovních < 
druhů ze slov jiného slovního druhu, např. přídavných jmen z podstatných jmen. Záci \ 
také označují slova různými barvami. 
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17.4. Fortuna 2000 - Český jazyk pro 3. ročník ZŠ 
- Konopková, L. - Tenčlová, V. 

Učebnice má dva díly. Slovní druhy se objevují až ve druhém díle. Na jeho konci je 
umístěn přehled učiva, kde jsou uvedeny slovní druhy s jejich charakteristikami 
a jejich zkratkami, u některých slovních druhů je uvedena dokonce mezinárodní 
terminologie. V uvedení zkratek je tato učebnice unikátní. Tato učebnice vůbec 
neoperuje s čísly jako prostředkem snazší a rychlejší manipulace se slovními druhy 
Proto i pořadí slovních druhů v přehledu a v procvičování není typické. Pořadí 
slovních druhů je takovéto: „podst - subst., sl., přísl., příd. - adj., předl., sp., čísl., 
zájm., citosl., část." (str. 68) 
Na Stráně 47 můžeme najít soutěž: „Kolik podstatných jmen řekneš za 1 minutu?" 
Učebnice obsahuje i hádanky, říkanky a cvičení na doplňování a vymýšlení vět, 
např. „napiš dvě věty podle pořadí slov: 2-1-5-6" (str. 49). 
Ve druhém díle pracovního sešitu jsou pro procvičení slovních druhů zvoleny 
křížovky, doplňovačky a různobarevné podtrhávání. 

17.5. Studio 1+1 2001 - Český jazyk 3 
- Potůčková, J. 

V metodickém úvodu k souboru dvou dílů učebnic a dvou pracovních sešitů jsou 
vysvětlivky k barevným označením a pomocným textům a symbolům. Například hry, 
které jsou na každé stránce, jsou podloženy modrou barvou. Co se týče učiva slovních 
druhů, autorka nabádá učitele k vytvoření krabic na slovní druhy a kartiček se slovy, 
které se třídí do krabic podle slovních druhů. 
Ocenila jsem, že tato učebnice, jako jediná, obsahuje mnoho námětů na hry. 
v pracovních sešitech je velké množství křížovek, doplňovaček a čtyřsměrek. 
Nechybí tu ani rébusy, tvoření slov z písmen a vtipy nebo přísloví. 

17.6. Dialog 2004 - Český jazyk pro 3. ročník ZŠ 
- Stéblová, M. - Stuchlíková, M. 

Po 
opakování podstatných jmen a sloves, učiva uvedeného již ve druhém ročníku, 

následuje přehled slovních druhů, bez charakteristik, avšak s příklady. Poté následuje 
Podrobnější seznámení s ostatními slovními druhy, začínající přídavnými jmény 
a končící citoslovci. 
Z e cvičení se nejhojněji objevují doplňovačky, cvičení s říkadly, se synonymy 
a antonymy, křížovky, vymýšlení přirovnání a vyškrtávání nehodících se slov ze 
s'ovní řady. 
V Pracovním sešitě si žáci procvičují slovní druhy jejich barevným vyznačováním, 
v křížovkách, doplňovacích cvičeních a pomocí hádanek. 
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17.7. Didaktis 2004 - Český jazyk 3 
-Burianová, H. - Jízdná, L. - Nováková, P. - Volf, V. 

V této učebnici se žáci neseznamují se slovními druhy formou přehledu slovních 
druhů v tabulce, více či méně barevné, ale četbou humorného článku o Mluvnickém 
jarním plese. Následuje tabulka s přehledem a příklady, spolu s obrázky ohebného 
gymnasty, představujícího ohebné slovní druhy a rytíře v brnění, který je 
reprezentantem slovních druhů neohebných. Poté se procvičují slovní druhy tradičně 
od podstatných jmen až k citoslovcím. 
Tato učebnice obsahuje mnoho skrývaček, říkanek a doplňovaček. V pracovním sešitě 
se cvičení rozšiřují o křížovky a tajenky s antonymy a synonymy. 

17.8. Prodos modrá řada 2004 - Český jazyk 3 
- Mikulenková, H. - Malý, R. 

Na konci učebnice je celkový přehled slovních druhů. Po opakování podstatných 
jmen a sloves následuje tabulka s rozdělením slovních druhů na ohebné a neohebné, 
zpracována s využitím obrázků pro lepší zapamatovatelnost. Poté následuje 
procvičování jednotlivých slovních druhů. 
V učebnici je použito mnoho básniček pro práci se slovními druhy a v pracovním 
sešitě jsou cvičení zejména na doplňování správných slov do větných spojení, 
dopisování antonym a synonym, škrtání nepatřících slov z řady, připojování 
adekvátních slov k obrázkům a podtrhávání různými barvami. 
V edici Procvičujeme češtinu ve druhém díle pracovního sešitu se objevují vedle 
doplňovaček a křížovek také rébusy. 

p ro lepší názornost zde uvádím tabulky č. 7, 8 a 9: 

Tabulka č. 7 
_£ok nakladatelství přehled sl.druhů pořadí učení sl.druhů 
1995 Alter na konci kapitoly 1,5,2,3-10 učebnice 

prac.sešit 
1997 SPN po opakování 1 a 5 1+5, 2-10 učebnice 

prac.sešit 
1999 Nová škola na začátku 1+5, 2-10 učebnice 

prac.sešit 
2000 Fortuna 2.díl, na konci uč., ne číslování ale zkratky 1,5,6,2,6,7,4,3,10,9 učebnice 

prac.sešit 
aooi Studio 1+1 na zač. 1+5, 2-10 učebnice 

2004 
prac.sešit l,ll 

2004 Dialoq na konci kapitoly 1+5, 2-10 učebnice 
prac.sešit 

2004 Didaktis na zač. 1,2,-10 učebnice 

2004 
prac.sešit 

2004 Prodos na konci uč. 1+5, 2-10 učebnice 
prac.sešit 

Procvičujeme češtinu 
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Tabulka č. 8 
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1995 Alter učebnice + + + + 
prac.sešit + + + 

1997 SPN učebnice + + + 

prac.sešit + + + 
1999 Nová škola učebnice + + + + + 

prac.sešit + + + 

_2000j Fortuna učebnice + 
prac.sešit + + + + 

2001 Studio 1+1 učebnice + + + + + + + 
prac.sešit l,ll + + + + + + 

2004 Dialog učebnice + + + + + 
prac.sešit + + + + + + 

2004 Didaktis učebnice + + + + + + 
prac.sešit + + + + 

2004 Prodos učebnice + + + + + 
prac.sešit + + + + 

Procvičujeme češtinu + + + 

Tabulka č. 9 
rok nakladatelství hry jiné 

1995 Alter učebnice 
slohová cv.připojená k většině 
slovním druhům 

prac.sešit 
1997 SPN učebnice 

prac.sešit 
1999 Nová škola učebnice 

prac.sešit vytvoření co nejvíce sloves ze všech vyim.slov vytváření příd.jmen z podst.jmen 
2000 Fortuna učebnice 

prac.sešit 
kolik podst.jmen řekneš za minutu?, vymýšlení 
vět s růz. pořadím slov.druhů vytváření sloves z podst. jmen 

2001 Studio 1+1 učebnice na každé stránce 
tvoření slov z písmen dlouhého 
slova 

prac.sešit l,ll 

2004 Dialog učebnice 

tvoření přísl. z příd.jmen, 
přirovnání, vyškrtávání nehodících 
se slovslov 

prac.sešit 
2004 Didaktis učebnice 

prac.sešit motivační příběhy 
2004 Prodos učebnice 

_ prac.sešit doplňování tabulky sl.druhů 
— Procvičujeme češtinu 
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18. DALŠÍ PUBLIKACE ZAMĚŘENÉ NA PROBLEMATIKU 
SLOVNÍCH DRUHŮ 

18.1. Publikace zaměřené pouze - nebo převážně- na slovní druhy 

18.1.1. Slovní druhy - pracovní sešit pro 3. ročník 
- Polnická, M., Praha: Nová škola, 1999 

V této publikaci jsou cvičení na doplňování a podtrhávání jednotlivých slovních 
druhů, křížovky, nadepisování slovních druhů čísly a jazykové hry typu: „vymysli 
deset slov, které začínají stejnou hláskou a urči u nich slovní druhy." 

18.1.2. Procvičujeme si - Slovní druhy - Česky jazyk ve 3. ročníku ZŠ 
- Pavlová, J., Praha: SPN, 2004 

Tato publikace je bez přehledu slovních druhů a černobílá, to jsou podle mého názoru 
její negativa, zato obsahuje mnoho obrázků a cvičení na doplňování, křížovek 
a cvičení na samostatné tvoření vět žáků s vybranými slovními druhy. 

•8.1.3. Druhy slov hravě 
- Sklenářová, D., Praha: Blug, 1996 

Tato publikace je souborem karet velikosti A3. Na první straně jsou obrázky 
a říkanky, na druhé straně cvičení s doplňovačkami a tajenky v křížovkách, jejichž 
řešení je uvedeno na obalu desek. 

' 8.1.4. Slovní druhy 
- Houška, T., Praha: Škola hrou, 1993 

Tato publikace se skládá z karet, se kterými se dají hrát hry jako Prší, Kvarteto, 
Pexeso, Černý Petr, Slovní kopaná. (Všechny slovní druhy jsou zastoupeny vždy na 
čtyřech kartách každý, spolu s příklady a udáním, z d a j e to ohebný či neohebný slovní 
druh). Na zadní straně jsou uvedena pravidla jednotlivých her. 

* 

!8.2. Ostatní publikace sloužící k procvičení jednotlivých mluvnických jevů 
a tedy i slovních druhů 

18.2.1. Opakujeme češtinu ve 3,-5. ročníku - Pravopisná cvičení, diktáty 
- Špuláková, I. - Janáčková, Z., Praha: Nová škola, 2006 

V této publikaci na žáky čekají v rámci slovních druhů doplňovací cvičení, cvičení na 
nadepisování slov číslicemi jednotlivých slovních druhů, nechybí osmisměrky 
a motivační básničky. 
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18.2.2. Barevná čeština pro třeťáky 
- Pavlová, J. - Pišlová, S., Praha: SPN, 2005 

Název této publikace přímo předurčuje k tomu, že skoro na každé straně musí žáci 
použít barevné pastelky, konkrétně u slovních druhů se jedná o vybarvování obrázku, 
složeného ze slovních druhů, různými barvami. Vedle doplňovaček a rébusů tu je 
prostor i pro cvičení, například vytváření otázek, které se hodí k uvedeným 
odpověd ím^ ? / Včera večer.) nebo vymýšlení vět, ve 
kterých je uvedený počet slovních druhů. 

Tato publikace má své pokračování pro žáky 4. ročníku, s názvem Barevná čeština 
pro čtvrťáky. Pokračuje v tradici vybarvování obrázků, doplňovacích cvičení, 
křížovek, osmisměrek a rébusů. 

• 8.2.3. Hrajeme si s jazykem pro 3. a 4. ročník ZŠ 
- Janáčková, B. - Kamiš, K. - Mertinová, M., Praha: Fortuna, 1993 

V tomto pracovním sešitě českého jazyka a literatury se žáci setkávají s řetězovkami, 
křížovkami a doplňovačkami. Ohebné slovní druhy (kromě číslovek) jsou v celé 
publikaci odlišeny pro lepší názornost: podstatná jména - linkou, přídavná jména 
- ležatě tučně, zájmena - ležatě obyčejně a slovesa - tučně. 

18.2.4. Domácí procvičování, čeština. 3. třída 
- Šulc, P„ Praha: Pierot, 1999 

Všechna cvičení jsou především na procvičování psaní í / a y . Cvičení jsou, dle mého 
názoru, suchopárná, v černobílém provedení, zato s klíčem. Slovní druhy žáci 
Procvičují v tomto pořadí: podstatná jména, slovesa, přídavná jména, zájmena, 
číslovky, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. 

' 8.2.5. Česky jazyk zábavně - 3. ročník 
- Blumenkrittová, V. - Bukáčková, J., Praha: Blug, 1999 

V této publikaci s podtitulem „Opakujeme, procvičujeme, bavíme se" je opravdu 
těžké, dle mého názoru, nalézt důvod k pobavení. Žádné z uvedených cvičení ve mně 
neevokuje chuť zábavy. Pokud ovšem žákům nepřipadá zábavné vypisování slovních 
druhů do sloupců a pohled na černobíle popsané stránky bez obrázků a jiných 
motivačních cvičení. 

1 když jsou některé učebnice a další publikace velmi zdařilé, myslím si, že učitelé by 
neměli v hodině stavět jen na dlouhodobé práci s nimi. Pokud chceme udržet aktivitu 
a Pozornost žáků, je vhodné měnit formy a způsoby práce. Jednou z forem je právě 
l^a, která může posloužit i jako motivační metoda. 
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19. UČIVO SLOVNÍCH DRUHŮ Z POHLEDU ŽÁKA - dotazník 

Říká se, že těžké učivo nebývá mezi žáky oblíbené. Zda je tomu tak i v případě 
slovních druhů a na další otázky týkající se jazykových her, jsem chtěla najít 
odpovědi. S v ~ — — - — " 

19.1. Ukázka, jak vypadal dotazník pro žáky 4. ročníku ZŠ 
DOTAZNÍK 

Dobrý den. Jmenuji se Lucie Krutá a jsem studentkou Pedagogické fakulty. 
Děkuji Ti za Tvůj čas strávený s vyplněním tohoto anonymního dotazníku. Pomůžeš mi tím při psaní 
mé diplomové práce s názvem Učení slovních druhů zábavně pomocí jazykových her. 

1. Zakroužkuj správnou odpověď: DÍVKA CHLAPEC 
2. Dopiš správné údaje: ŽÁK/YNĚ třídy 

ŠKOLA: 

3. Zakroužkuj, z jakého nakladatelství požíváte učebnice českého jazyka? 
ALTER PRODOS SCIENTIA SPN JINAN FORTUNA 
jiné, vypiš: 
4- Je pro tebe učivo slovních druhů obtížné? - zakroužkuj: 
ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

5- S jakým slovním druhem máš při určování největší problém? (Můžeš zakroužkovat i více slovních 
druhů): 

Podst. jm. příd. jm. zájmena číslovky slovesa 
Příslovce předložky spojky částice 
citoslovce 

6- Jaké slovní druhy poznáš lehce? (Můžeš zakroužkovat i více slovních druhů): 
Podst. jm. příd.jm. zájmena číslovky slovesa 
Příslovce předložky spojky částice 
citoslovce 

7- Hpjete v hodině českého jazyka nějaké jazykové hry? (Označ): 
Al^/(vypiš jaké): NE 

8 ' Myslíš si, že je důležité znát dobře všechny slovní druhy? (Označ): ANO NE 
PROČ? 

9- Může být český jazyk zábavný? ANO NE Proč? 

I()- _Na závěr mini testík: 
' V souvětí urči slovní druhy u vyznačených slov: 
J®. na zahradě kolem plotu nám vyrostly tři červené růže a krásně voní! 
' Vypiš 

označená slova a napiš o jaký slovní druh se jedná: 

2- Může být slovo kolem ještě jiným slovním druhem? Zakroužkuj: 
A N 0 - napiš příklady: 

NE 
3- Vytvoř z písmen slova červené alespoň dvě jiná slova a urči u nich slovní druh: 

Očkuji Ti a přeji hodně úspěchů ve škole a v životě!!! 
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19.2. Ukázka, jak vypadal dotazník pro učitele 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, jmenuji se Lucie Krutá a jsem studentkou Pedagogické fakulty UK. Děkuji Vám za 
Váš čas strávený s vyplněním mého krátkého dotazníku. Pomůžete mi tím při psaní mé 
diplomové práce s názvem Učení slovních druhů zábavně pomocí jazykových her. 

1. Označte správnou odpověď: žena muž 

2. Jak dlouho už se věnujete učitelské profesi? 
1 rok a méně 1 -3 roky 3 - 5 let 5 a více let. 

3. Vypište v jaké třídě momentálně vyučujete?. 
Škola: 

4. Z jakého nakladatelství používáte učebnice českého jazyka? 

Jaké slovní druhy se žáci učí snadno? 

6- S jakými slovními druhy mají žáci při určování nejvčtší problémy? 

N 
7. Používáte jazykové hry v rámci výuky českého jazyka? (rébusy, slovní kopanou atd.) 

ANO.....jaké? Vypište: 

A jaké fázi hodiny (za jakým účelem) používáte jazykové hry? Zakroužkujte: 

K motivování žáků a n o n e 

K osvojování nového učiva a n o n e 

Při opakování a procvičování učiva a n 0 n e 

z .jakých materiálů čerpáte inspiraci? Vypište: 

b) NE/ ' 

8- Používají vaši žáci v hodinách českého jazyka Slovník spisovné češtiny? Zakroužkujte: 
a) ANO 
b) NE 

Děkuji Vám a přeji Vám hodně úspěchů v práci i v životě! 

1/ 
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19.3. Vyhodnocení dotazníků 

Dotazníky byly rozdány do pěti 4. tříd na třech pražských školách, z nichž dvě se 
nacházejí na Praze 4: ZŠ Mendelova a ZŠ K Milíčovu a třetí škola je přímo v centru 
Prahy, ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici. 
Celkem jsem zpracovala 109 vyplněných dotazníků od žáků a 5 vyplněných 
dotazníků od učitelů. 

19.3.1. Vyhodnocení dotazníků žáků 

19.3.1.1. Učivo slovních druhů 

Z odpovědí na první otázku v dotaznících vyplývá, že učivo slovních druhů není pro 
žáky nejobtížnější, ale zdaleka není lehké. Na otázku, zda je učivo obtížné, 
odpověděli žáci takto: 

odpověď počet žáků 
SPISE NE 56 

SPÍŠE ANO 43 
NE 16 

ANO 4 

19.3.1.2. Pořadí slovních druhů z hlediska obtížnosti 

Ualší úkoly v dotaznících byly založeny na zakroužkování jednoho či více slovních 
druhů, které činí při poznávání žákům p r o b l é m y ^ j i a zakroužkovávání jednoho či 
více slovních druhů, které žáci poznávají snaSífc. V obou případech respondenti 
většinou zakroužkovali více slovních druhů. (Záměrem použití protikladných otázek 
bylo zjistit, zda se oba výsledky budou shodovat.) 

Tabulka č. 10 , která poukazuje na slovní druhy, které činí žákům nej větší problémy 
Při poznávání, seřazených podle počtu označení žáky: r ^ , . 

\A'A 
•oiiuiKa c. íu 

slovní druhy počet označení ^ 
částice 61 

_ _ _ příslovce 50 
zájmena 42 

_ spojky 38 
citoslovce 29 

příd. jm. 22 
předložky 14 
slovesa 9 

__ číslovky 6 
podst.jm. 5 
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Tabulka č. 11 , která ukazuje, které 
počtu žákovských odpovědí: 

Tabulka č. 11 
slovní druh počet označení ' 

podstatná jména 93 
číslovky 72 

citoslovce 64 
slovesa 62 

přídavná jména 47 
předložky 45 

spojky 32 
příslovce 22 
zájmena 20 
částice 13 

í druhy žáci rozlišují snadno, seřazena dle 

19.3.1.3. Důležitost slovních druhů 

Na otázku, zda je důležité znát všechny slovní druhy, odpovědělo celkem 94 
respondentů kladně. Níže uvedená tabulka č. 12 zobrazuje jejich názory, proč je 
znalost slovních druhů důležitá: 

Tabulka č. 12 
počet 

odpovědí proč 
počet 

odpovědí názor 
počet 

odpovědí 
ANO 94 důležité pro život 58 v prací 26 

znalost mateřského jazyka 12 
být vzdělaný 12 

vstup na vyšší školu 4 
_ komunikace 2 

pomoc vlastnímu dítěti 2 
důležité ve škole 33 pro absenci chyb 12 

dobré známky 8 
lepší orientace v CJ 7 

lépe se pak slovní druhy určují 6 
bez komentáře 3 

Tabulka č. 13 ukazuje na důvody patnácti respondentů, kteří nepovažují učivo 
slovních druhů za důležité: 

Tabulka č. 13 
počet 

odpovědí proč 
počet 

odpovědí 

3 H i 15 slovní druhy v životě nebudeme potřebovat 8 
nejsou důležité 4 
bez komentáře 3 

77 



19.3.1.4. Český jazyk a zábava - ano či ne? 

Osmdesát sedm respondentů ze 109 se domnívá, že český jazyk je zábavný. Jejich 
názory, za jakých okolností a kdy, představuje následující tabulka č. 14: 

Tabulka č. 14 

počet žáků důvody 
počet 

odpovědí 
ANO 87 hraní her 22 

zajímavá cvičení (vtipné texty, říkanky, písničky) 19 
číst a psát je zábava 16 

zajímavá látka 10 
práce ve skupinách 7 
oblíbený předmět 5 

bez komentáře 5 
cvičení na počítači 3 

Český jazyk se nezdá zábavný zbylým dvaceti dvěma respondentům, jejichž 
argumenty jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 15: 

Tabulka č. 15 
počet počet 

NE žáků důvody odpovědí 
22 nuda 8 

obtížnost 6 
diktáty 5 

bez komentáře 4 

19.3.1.5. Výsledky testu 

V závěru každého dotazníku byl malý test, do kterého jsem záměrně vybrala těžší 
varianty slovních druhů, pomocí nimž jsem mohla zjistit, jaké problémy žáci při 
jejich určování nejčastěji mívají. 

1 • Ve větě „Jé, na zahradě kolem plotu nám vyrostly 3 červené růže a krásně voní." 
měli žáci určit slovní druhy u vyznačených slov. Následující tabulka č. 16 ukazuje 
výsledky testu: 
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Tabulka č. 16 

slovo slovní druh 
počet správných 

odpovědí 

počet 
špatných 
odpovědí 

špatně uvedené 
druhy počet 

počet 
neuvedených 

odpovědí 
Jé citoslovce 75 25 částice 10 9 

předložka 8 
sloveso 4 
příd.jm. 1 
zájmeno 1 
příslovce 1 

kolem předložka 22 68 příslovce 52 19 
příd.jm. 7 
zájmeno 5 
sloveso 3 

/ -—X podst.jm. 1 
nám zájmeno 52 / 27 \ příslovce 11 /' 30 / 

( ) sloveso 4 ( ^ 
V ^ příd.jm. 3 

částice 3 
podst.jm. 2 
předložka 2 

spojka 1 
citoslovce 1 

krásně příslovce 47 44 ) příd.jm. 31 18 ) 
zájmeno 4 \ y 
sloveso 3 

podst.jm. 2 
spojka 2 

citoslovce 2 

Jak je vidět z tabulky výsledků první části testu, nejhůře žáci určili slova „kolem" (3/4 
špatných odpovědí) a „krásně" (1/2 špatných odpovědí). Více než jedna třetina 
respondentů měla také problémy s určením slova „nám". Nejlehčím slovem bylo, jak 
vyplývá z výsledků, slovo „jé" (jen 1/4 špatných odpovědí). 

V některých případech ke špatnému určení slovního druhu došlo, dle mého názoru, 
díky nepozornosti, např. v případě chybně přepsaného slova „Jé" na „je" (sloveso) 
nebo „nám" na „mám" (sloveso). Také slovo „kolem", pokud je vytrženo z kontextu 
věty, j e právem považováno za příslovce. Proto se domnívám, že žáci pravděpodobně 
nevnímairšíova v kontextu věty. 

r O 
Ze čtyř slov však(mohu jen těžko něco vyvozovat, a tak jřnohu jen vyslovit hypotézu, 
že, pokud bych do testu vybrala pro žáky lépe poznatelné slovní druhy (uvedené 
v tabulce č. II) nebo jednodušší varianty slov, tedy reprezentativní příklady 
jednotlivých slovních druhů, například: hop (citoslovce), před (předložka), zítra 
(příslovce) a my (zájmeno); tak by výsledky byly zcela jiné. 

2- Ve druhé části testu měli žáci za úkol uvést, kolika slovními druhy může být slovo 
'.kolem". Měli za úkol zakroužkovat číslici 1, 2 nebo 3 (počet možných slovních 
druhů) a doplnit názvy konkrétních slovních druhů a použít slovo „kolem" ve větách. 
sPrávným řešením bylo zakroužkování čísla 3, (slovo „kolem" může být podstatným 
Jménem, příslovcem a předložkou). 
V následující tabulce č. je vidět, že nejvíce žáků uvedlo, že slovo „kolem" může být 
jen jedním slovním druhem (ve většině případech žáci uvedli příslovce), dále někteří 
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uvedli možnost dvou slovních druhů (nejčastěji kombinaci příslovce a předložky). 
Nej menší počet žáků rozpoznal možnost tří slovních druhů. 

Tabulka č. 17 
počet slovních 

druhů počet odpovědí 
kolem 3 28 

2 33 
1 44 

Někteří žáci správně uvedli počet možností (3), ale místo zařazení slova k příslovci, 
předložce a podstatnému jménu ho zařadili mezi zájmena (4 žáci) a přídavná jména 
(3 žáci). 

3. Poslední část testu byla věnovaná hravé činnosti s jazykem. Žáci měli za úkol 
z písmen slova „červené" vymyslet alespoň dvě jiná slova a poté u nich určit slovní 
druh. 

Byla jsem potěšena, že většina žáků se neomezila jen na dvě slova, ale uvedla více. 
Nejčastějšími slovy byly: červen, červ, černé, večer, ven, dále nerv, ve, ne, rve, nerve. 

/Dokonce vznikla slova jako René či nevrč a vr. Někteří při vymýšlení slov opakovali 
některá písmena nebo písmeno přidali, a tak vznikala slova jako Verner či červenat, 
nebo nepochopili zadání úkolu: žluté, zelené..., Č - červen, E- ementál, R-rak... 

19.3.1.6. Jazykové hry 

Jazykové hry se liší na každé škole, dokonce i v každé třídě. V jedné z dotazovaných 
tříd se podle odpovědí respondentů hry nehrají vůbec, jedním z důvodů může být, dle 
mého názoru, vysoký počet žáků (29). 
Nejčastěji zmiňované jazykové hry jsou: soutěže ve skupinách, cvičení na tabuli, 
křížovky, mřížky, rébusy, slovní kopaná, tichá pošta a šibenice. 
Další jazykové hry, které jsou oblíbené v jednotlivých třídách jsou: Kufr (klasická 
obdoba televizní soutěže), Na zákony (hra s kartičkami) a Bomba (obdoba šibenice). 

'9.3.2. Vyhodnocení dotazníků učitelů 

^ dotazníky vyplnilo celkem pět učitelů, z toho tři ženy a dva muži. Tři z nich se 
věnují učitelské profesi více než pět let, další dva jsou učiteli třetím rokem. Jako 
Problémové slovní druhy uvedli učitelé shodně na první místě částice a příslovce, 
P°té zájmena a předložky a spojky. Jako slovní druhy, které žáci snadno poznají, 
uvedli učitelé slovní druhy v tomto pořadí: podstatná jména, citoslovce, číslovky 
a slovesa. 

Tabulka č. 18 
——__ slovní druhy hůře Doznatelné 
—ťggjdí slovních druhů slovní druhy 

částice 
příslovce 
zájmena 
spojky 

snadno poznatelné slovní druhy 
pořadí slovních druhů slovní druhy 

1. podst.jména 
2. citoslovce 
3. číslovky 
4. slovesa 
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Jazykové hry používají čtyři z pěti dotázaných učitelů, jedná se o křížovky, rébusy 
a soutěže družstev, cvičení na tabuli a práci s tříděním kartiček. 
Čtyři učitelé používají jazykové hry ve všech fázích hodiny, k motivování 
a osvojování nového učiva, ale hlavně při opakování a procvičování. 
Inspiraci učitelé čerpají z vlastní hlavy, od kolegů, z pracovních sešitů a učebnic. 
V každé třídě, jak vyplývá z dotazníků, mají žáci k dispozici Slovník spisovné 
češtiny, který v případě potřeby používají. 

19.4. Závěr - co vyplývá z výsledků dotazníků? 

Dalo by se říci, že pro větší polovinu respondentů, celkem 72 žáků, není učivo 
slovních druhů příliš těžké. (Mohla bych oponovat tím, že chyby v testech ukazují na 
opak, ale jelikož zadaný test obsahoval obtížné příklady slovních druhů, nemohu tedy 
říci, že toto tvrzení je neplatné.) 
1 když ne všichni žáci mají český jazyk rádi, z dotazníků vyplývá, že učivo slovních 
druhů, které je součástí českého jazyka, k němu neodmyslitelně patří, a tedy hraje 
důležitou úlohu v českém jazyce. Můžeme vyčíst z odpovědí, že žáci mají potřebu 
dobře ovládat mateřský jazyk, který budou potřebovat využívat nejen ke komunikaci 
po celý život. 

Co se týče testu rozlišování slovních druhů, je myslím na místě dodat, že rozdíly 
v určování slovních druhů nebyly tak velké mezi žáky v jedné třídě, ale spíše mezi 
jednotlivými třídami. Byla jsem mile překvapena znalostmi žáků jedné sídlištní školy 
a naopak rozpačitá z výsledků testů třídy z prestižní školy v centru. 
Jelikož jedna z učitelek v rámci výuky českého jazyka nepoužívá jazykové hry, 
Porovnala jsem výsledky žáků její třídy s ostatními a dospěla jsem k těmto závěrům: 

Test: 
1. Chyby v určování slovních druhů byly na srovnatelné úrovni. (1. a 2. část) 
2- V části věnované hravé činnosti s jazykem někteří žáci v této třídě nepochopili 

zadání, v ostatních třídách se tak nestalo. (3. část) 
Důležitějším zjištěním pro mne bylo, že většina žáků této třídy měla negativní postoj 
ke slovním druhům a českému jazyku. 

Pokud porovnáme obě tabulky snadno a hůře poznatelných slovních druhů 
2 dotazníků učitelů a žáků, zjistíme, že učitelé znají své žáky a názor žáků a učitelů se 
shoduje. Proto se domnívám, že učitelé vědí, jak případné nedokonalosti v rozlišování 
slovních druhů vyeliminovat. 
Jak vyplývá z žákovských dotazníků, právě hra je nejčastějším zábavným 
a motivačním prvkem v hodinách. 
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20. HRA JAKO METODA VYUČOVÁNÍ 

Hra je pro dítě mladšího školního věku přirozenou činností. Podle Tomáše Houšky 
(1993) hra patří mezi potřgby ljjjLLdětí. Psycholog S. L. Rubinštejn ji považuje za 
jednu z hlavních lidšlcýcírčínností(Oběc^ didaktika, 1999, str. 184). Podle Ernsta 
Kréta (1995) však stále převládá mezi veřejností takové pojetí učení, při němž je 
nejdůležitější maximální koncentrace, klid a ticho a dodnes jsou někde uplatňovány 
názory typu: „Při učení není možné si hrát!" či „Pro děti má být škola stejnou 
povinností jako pro dospělé práce!" (Učíme (se) jinak, 1993, str. 12). Přitom podle 
Geoffreye Pettyho (2002) může hra zapojit děti do výuky velmi intenzivně a přimět je 
k takovému soustředění, jakého nelze dosáhnout pomocí žádné jiné metody. 

Podle Květoslavy Tilčové (1973) jsou všechny hry bez rozdílu vážnou přípravou na 
budoucí život, a proto je nelze škrtnout ze života dětí. 
Hra je aktivita komplexnějšího charakteru, v rámci níž se rozvíjí nejen rozum, city, 
vůle a zkušenost, ale i tvořivost a fantazie. 
Květoslava Tilčová (1973) dodává, že hra také pomáhá rozvíjet mechanickou 
i logickou paměť, pohotovost při vybavování a zvyšuje pozornost. 

Jana Skalková (1999) tvrdí, že žáci se během hry učí osvojovat si mimo jiné určité 
komunikativní dovednosti. Petty souhlasí a dodává, že hry v lidech přímo vyvolávají 
touhu komunikovatjysou tudíž vynikající vyučovací metodou. 
Lingvističtí odborníci uvádí, že funkcí komunikace není jen předávání informace, ale 'l 
i instruování (naučení), přesvědčení a demonstrování vlastního postoje a názorů. ' 
Podle Anny Nelešovské (2005) se pomocí her žáci učí poznávat sebe i okolní svět, 
rozvíjí se jejich sociální vztahy a také klima třídy. 

Tomáš Houška (1993) tvrdí, že hra by měla být ve škole základní metodou, zejména 
v nižších ročnících. Podle něho je důležité, aby žák byl při hře aktivní, měl možnost 
tvůrčího jednání a svobodné komunikace se spoluhráči. Jiří Kostečka (1993) k tomu 
dodává, že díky hře se také žáci učí vyhrávat a prohrávat, uznat kvality soupeře 
a nevzdávat se po prvním neúspěchu. 

Všichni výše zmínění autoři se shodují na tom, že důležitým momentem je prožitek 
dítěteVa že hra má významnou motivační funkci. Maria Montessori (1997) tvrdí, že 
dítě jé schopno soustředit se intenzívně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme 
a právě polarizace pozornosti je základem učení. 
Dn've nebo později děti narazí na činnosti, které dělat nechtějí, ale za jejich 
vykonávání získají nějakou odměnu. Motivace pro tyto činnosti, podle Tomáše 
Houšky (1993), není vnitřní, ale vnější - takovéto činnosti se říká práce. Narozdíl od 
n í je hra činností, která nás baví, kterou vykonáváme z vnitřní motivace. 
Dále dodává, že pokud se dodrží určité podmínky ve vyučovacím procesu, má hra 
nepochybně didaktický, pedagogický i psychologický účinek. 

20.1. Co je to hra? 

p°jem hra je podle Pedagogického slovníku (2003, str. 75) „forma činnosti, která se 
liš> od práce i od učení" . 
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Krista Bláhová konstatuje, že „hra byla a je tím nejpřiraženějším prostředkem učení." 
(Hry pro tvořivé vyučování, 1997, str. 4) 

Jiří Kostečka formuluje hru takto (Do světa češtiny jinak, 1993, str. 43): „Hra je 
taková činnost, při níž se jedinec či kolektiv snaží dospět podle stanovených pravidel 
k řešení úkolů, jejichž úspěšné zvládnutí předpokládá překonání jistých překážek 
(daných aktivitou protihráčů nebo charakterem zadaného úkolu); přitom toto 
překonávání překážek by mělo účastníkovi (účastníkům) hry přinášet zábavu 
a přirozený stimul pro uvolnění potřebného duševního či fyzického nasazení 
(fantazie, kombinačních schopností, logického úsudku, bystrého odhadu a reakce, 
rychlé improvizace vedle promyšlené úvahy); přítomen má být prvek soutěživosti 
a odměny." 

Rada her je podle Ernsta Kréta (1995) založena na principu schovávání. U dětí 
i dospělých je společná hrací síla k učení - zvědavost. Pokud chceme využít zvědavost 
pro spontánní učení ze zvědavosti, musíme najít něco, co vyvolává takovéto chování 
u všech, hru. Tuto zvědavost, která nás nutí nacházet něco skrytého, bychom měli 
využít pro motivaci při učení. „Dítě, které se znovu a znovu pokouší zastrčit klíč do 
zámku ve dveřích, přitom totiž ani nezpozoruje, kolik důležitých cviků provede na 
jemnou motoriku a kolik návyků spontánně upevní, než se konečně naučí odemykat." 
(Učíme (se) jinak, 1993, str. 64) 
Hry tedy nejsou pouhou zábavou, ale mají i výchovný význam. Rozvíjejí duševní 
funkce a zlepšují sociální vztahy. Zvyšují také zájem o učivo a utvářejí kladný vztah 
dětí k vyučovacím předmětům. 

20.2. Klasifikace her 

Existuje mnoho třídění her. Pro pedagogické účely je nej vhodnější jejich členění 
z hlediska organizace na (Didaktika primární školy, str. 173): 
1. hry tvořivé: a) úlohové či námětové (nápodoba činnosti dospělých 

b) dramatizační (pohádka, situace, divadelní hry) 
c) konstruktivní 

2. hry s pravidly: a) hry pohybové 
b) hry didaktické 

Anna Nelešovská (2005) dodává, že hry s pravidly do jisté míry omezují tvořivost 
dětí. Mají daný obsah, pravidla i postup. Upozorňuje také na obtížnost rozlišení 
hranice mezi hrami tvořivými a hrami s pravidly. 

20.3. Co je to didaktická hra? 

Pedagogický slovník z roku 2003 vysvětluje heslo didaktická hra jako analogii 
"Spontánní činnosti dětí, která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným způsobem) 
didaktické cíle. Má svá pravidla, vyžaduje průběžné řízení a závěrečné vyhodnocení." 
(str. 43) 
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Pod pojmem didaktická hra tedy rozumíme hru, která má strukturovaný charakter. Je 
organizována učitelem a podřízena didaktickému cíli. Jedná se o činnost, která má 
jasná pravidla, což však nevylučuje určitou dávku tvořivosti. 
Výhodou didaktické hry je, že poznávání a učení zde probíhá nenásilnou zábavnou 
formou, jelikož umožňuje spojit spontánní dětskou činnost s cílevědomou prací 
a učením. 
Didaktické hry jsou obvykle zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností, 
upevňování poznatků, dovednost jejich uplatnění, rozvíjení smyslového vnímání 
a myšlenkových procesů. Zvyšují aktivitu a motivaci žáků. Přinášejí zábavu, radost ze 
hry, podporují soutěživost, spolupráci, rozvíjí i sociální vztahy mezi žáky, 
komunikaci apod. 

Anna Nelešovská (2005) vymezuje základní prvky didaktické hry takto: 
1. Úkol ve hře 
Ten je podřízen vlastnímu didaktickému cíli a měl by být zajímavý a přiměřený. 
2. Činnost ve hře 
Učitel musí přesně určit a vymezit činnost. Žáci musí mít stále pocit, že si hrají, ne že 
se učí. 
3. Pravidla ve hře i 
Pravidla organizují činnost, tedy určuj íco žáci mohou dělat a co ne. Mají výchovnou 
funkci. 
Pravidla musí být pro žáky jasná, konkrétní a jednoduchá. 
4. Výsledek hry 
Výsledek znamená řešení úkolu. Hodnocení výsledku i průběhu hry a odměna, to jsou 
důležité momenty. Žáci čekají na pochvalu a spravedlivé ohodnocení svého výkonu. 
Oldřich Šimoník (2005) ještě přidává jako další prvek didaktické hry pomůcky, jejichž 
přípravě by měli učitelé věnovat velkou pozornost. 

Při didaktické hře je tedy nutno dodržovat určitá pravidla (Did. prim. školy, 2005, 
str. 174): 
1- Je nutné respektovat věkové a individuální zvláštnosti žáků 
2. Obsah hry musí být adekvátní prostředí, pomůckám a metodám 
3. Důležitá je dobrá organizace a jasné vysvětlení pravidel 
4. Nutné je vyhodnocení, zda hra splnila stanovený cíl 

Ernst Kret (1995) k tomu dodává, že zásadní požadavek při použití didaktických her 
je, že nesmí převážit ani herní, ani učební charakter hry. 
Podle Kristy Bláhové (1997) je důležité, aby hra nikdy nebyla použita samoúčelně 
»Tak jsme si pohráli a nyní se budeme zase učit!" (Hry pro tvořivé vyučování, str. 4), 
ale aby byla využita funkčně, tedy s maximálně promyšleným didaktickým záměrem. 

Učitelé na prvním stupni často využívají hry na seznámení, na uvolnění a relaxaci 
žáků (v prvních ročnících), hry na soustředění pozornosti, na rozvoj smyslového 
vnímání, paměti, rytmu, prostorové orientace (v rámci výuky čtení a psaní), hry na 
Představivost a tvořivost a hry zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj. 
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Již v roce 1966 byl proveden pokus v šesti pokusných třídách, kdy bylo denně 
věnováno dvacet až třicet minut didaktickým hrám. Výsledky shrnuje autor takto 
(Gerhard Paul, Pedagogik, roč. 1966, str. 25-36): 
1. Dobré a pravidelné používání didaktických her je skutečnou rezervou pro 

zvyšování intenzity a efektivnosti vzdělávacího a učebního procesu. Projevuje se 
to tím, že: 

a) se zlepšují vyučovací výsledky, 
b) se zrychluje pracovní tempo žáků při řešení úloh, 
c) přispívají k aktivnější spolupráci méně výkonných žáků. 

2. Pokud jsou didaktické hry vhodně zakomponovány do vyučovacího procesu, 
objevuje se statisticky prokazatelné zvýšení efektivnosti učení. Dobrým 
předpokladem pro to může být nahrazení některých domácích úloh didaktickými 
hrami. 

3. Didaktické hry mohou podporovat účinnost vyučovacího procesu při: 
a) uvádění nového učiva, 
b) jeho upevňování a procvičování, 
c) jeho třídění a využití, 
d) kontrole poznatků a dovedností. 

20.4. Jazyková hra 

Jelikož v názvu své diplomové práce jsem p o u ž i l a j j ^ n j a z y k o v á hra, je zajisté 
namístě jeho objasnění. Praktickou část této diplomové práce tvoří sbírka 
didaktických her, jichž lze využít v hodinách českého jazyka. 
Jazykové hry jsou t ed)^ j i idak t i ck^ jsou uplatňovány v jazykových 
hodinách, hry rozvíjející řečové schopnosti a dovednosti, v tomto případě v hodinách 

20.5. Základní požadavky na hru 

V didaktických hrách a při hrách s pravidly se žáci učí dodržovat stanovená 
pravidla, ta vedou k jejich sebekontrole a a podporují jejich socializaci. 
Velmi důležité je, aby učitel, před samotnou hrou, promyslel její organizaci. Hru by 
měl učitel vybírat podle: 
a) stanoveného cíle, jak vyučovacího, tak výchovného^ 
b) času, který může věnovat hřej" 
c) prostředí^ 
c) kolektivu ve t ř í d ě j / 
Tomáš Houška (1993) konstatuje, že větší naději na úspěch má hra s jednoduššími 
Pravidly, případně s jednoduššími didaktickými prostředky (herními plány atd.). 
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20.6. Didaktická hra - soutěže a soutěživost 

Nejčastěji se didaktická hra využívá k procvičování a opakování učiva. V tomto 
případě hra žáky aktivizuje a formou zábavy si žáci upevňují probranou látku. Simona 
Pišlová (1996) tvrdí, že v této fázi můžeme z každého cvičení udělat hru nebo soutěž. 
Geoffrey Petty (1996) říká, že z vyhledávání informací se může stát hra prostě jen 
tím, že ho přeměníme v soutěž. Např.: „Najděte ve svých novinách co nejvíce 
příkladů citoslovcí (částicí). Schválně, kdo z vás bude nejúspěšnější!" (Moderní 
vyučování, str. 191). 

Jako soutěže mezi skupinami jsou často pojímány kvizy, které jsou prostředkem 
k oživení opakování. Otázky většinou klade učitel, ale je také možné, aby je 
vymýšlely skupiny pro své protivníky. Kvizy mohou být různé (Petty, str. 189): 
a) skupinky se střídají v odpovídání 
b) otázky jsou kladeny jednotlivcům (2 body za správnou odpověď, 1 bod, pokud se 
žák poradí s dětmi ve skupině)^-
c) otázky pro skupiny (zatímco jedna skupina odpovídá ústně, ostatní mají možnost 
odpovídat písemně a získat - případně ztratit - bod). 

Podle Anny Nelešovské (2005) je však časté zařazování soutěživých her do výuky 
problematické, jelikož podstatou těchto her je, že jeden vyhrává a ostatní žáci 
prohrávají. Často záleží na rychlosti odpovědi. Pokud dítě nevyniká nebo má 
pomalejší tempo, mohou tyto hry, zvláště na začátku školní docházky, vyvolat u žáků 
neurotické stavy a nechuť ke škole. Podle Nelešovské by proto učitel měl uplatnit 
i lehčí varianty her pro slabší žáky, aby i oni mohli zažít úspěch. Nejvhodnější však je 
využívat a zařazovat tzv. kooperativní hry, hry, které vyžadují spolupráci dětí. 
Geoffrey Petty (1993) tvrdí, že pokud ze hry odstraníme prvek soutěživosti, bude mít, 
klidnější průběh, ale přesto půjde o zábavnou činnost. 

20.7. Pravidla úspěšné realizace hry 

Tomáš Houška vymezuje tři zákonitosti úspěšné realizace hry (Škola je hra, str. 65): 
1. Učitel musí být jen iniciátorem hry. V průběhu hry do ní nesmí vstupovat. 
Narozdíl od Tomáše Houšky je Simona Pišlová (1996) toho názoru, že by učitel měl, 
pokud to hra dovoluje, hrát se svými žáky. 

2. Dítě se musí rozhodnout, zda bude hrát hru či ne. Nelze dětem hru vnutit. Je 
možné jen nastražit podmínky tak, aby se dítě pro hru rozhodlo. 

Krista Bláhová (1997) s tímto názorem souhlasí a dodává, že hra je dobrovolná 
aktivita a záleží tedy na učiteli a schopnosti motivovat žáky tak, aby měli chuť si hru 
zahrát. 
Geoffrey Petty (2002) naopak říká, že učitel by podle něho měl být nadšený 
a neústupný a neměl by věnovat „nejmenší pozornost žákům, kteří tvrdí, že hrát 
nechtějí." (Moderní vyučování, 2002, str. 195) Nakonec učitel žáky, jak autor říká, 
Pro hry získá. 
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3. Hra musí mít stanovená pravidla, aby nedocházelo k nedorozuměním a aby 
plnila své cíle 

Oldřich Šimoník (2005) upřesňuje, že pravidla musí být stručná, jasná a přesná. 
Geoffrey Petty (2002) navrhuje, že by měl učitel vymýšlet nové hry vyhovující 
konkrétně jeho skupině a jeho způsobu výuky. Dokonce by měl požádat své žáky, aby 
se pokusili vymyslet vlastní hry. 
G. Petty (2002) dále upozorňuje, že by učitel neměl hrát žádnou hru příliš často ani 
příliš dlouho. Jak říká polské přísloví: „Každý umí hrát - ale pravé umění spočívá 
v tom, abychom věděli, kdy máme přestat." 

20.7.1. Rozdělení hráčů, vytváření týmů, skupin... 

Václav Víška (2005) doporučuje omezit užití her, ve kterých plní úkol jen jeden žák 
a ostatní jen nečinně přihlížejí. Podle něho je lepší zapojit aktivně celou třídub pokud 
je to jen trochu možné, volit práci ve skupinkách. 
Simona Pišlová (1996) tvrdí, že čím je skupina větší, tím je lepší volit jednodušší 
a kratší hru, zato s malou skupinkou zkušených hráčů lze hrát i komplikovanější hry. 

Při rozdělování žáků do skupin můžeme použít (Čeština nás baví, str. 9): 
a) princip náhodného výběru (los, rozpočitadlo).^ 
b) jiné náhodné rozpočitadlo (např. přidělení postupně všem žákům čísla od 1 do 5, 
děti se stejným číslem vytvoří skupinu) t 

Václav Víška (2005) dodává, že pro žáky 1. stupně je velmi důležité, aby k nim učitel 
přistupoval spravedlivě a navíc při takovém způsobu rozdělování tak budou nuceni 
spolupracovat i žáci, kteří by si jinak stejnou skupinu nezvolili. 
Pokud pravidla vyžadují určit na začátku hry jednoho žáka, který bude mít ve hře 
zvláštní funkci, je podle něho také lepšpfzvolit tohoto hráče pomocí rozpočitadla nebo 
losu. / X 

20.7.2. Uvádění her, motivace a vysvětlování pravidel 

Hra by měla vždy začínat slovy „Pojďme si hrát" (Pišlová, 1996, str. 9). 
Přestože mají jazykové hry podle Radoslavy Brabcové (1990) místo především 
v mimoškolní práci dětí, „mohou osvěžit i jazykové vyučování a u žáků podnítit 
zájem o poznávání jazykových jevů i jazykové struktury." (Didaktika českého jazyka, 
1990, str. 52) 

Hra může být použita v každé fázi vyučovací hodiny, jako (Jazykové hry, 1996, 
str. 10): 
a) motivace .j-
b) součást výkladul 
c) při procvičování \ 
d) při prověřování znalostí 

Jako motivační hru, podle Simony Pišlové, musíme zvolit krátkou a zábavnou hru. 
Zpravidla tuto hru učitel nehodnotí. 
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U her existují dva druhy motivace (tamtéž, str. 16): 
1. fantastická - zakládající se na pohádce či vymyšleném příběhu^— 
2. reálná - mluvící o historických postavách, skutečných událostech nebo běžném 

životě dětí a dospělých^ 
Motivace může být podle Simony Pišlové (1996) verbální (vyprávěný příběh), 
vizuální (obrázek, film) a kombinovaná (vyprávění s dokumentací). 

Při výkladu je vhodné, aby žáci hráli hru, při které řeší určitý problém a vyvozují 
správné řešení daného úkolu ze svého postupu (tzv. problémové vyučování). 

Podle Radoslavy Brabcové (1990) však nejvíce využijeme hru pro zpestření procesu 
opakování a procvičování. Simona Pišlová dodává, že v této fázi vyučovací hodiny 
můžeme použít jakoukoliv hru, která se vztahuje k učivu, které se právě probírá. 
„Dokonce z každého cvičení je možné udělat hru nebo soutěž." (Pišlová, 1996, 
str. 11) 

Při prověřování znalostí hraje hru většinou jen jeden žák. 

Simona Pišlová (1996) dodává, že je dobré vysvětlit pravidla s názorným příkladem 
a zeptat se žáků, zda všichni pravidla pochopili a nemají-li nějakou otázku. 

20.7.3. Organizace hry 

Aby měla hra úspěch, je velmi důležité, promyslet si předem její organizaci. Dorota 
Polívková (1963) rozlišuje různé způsoby organizace her: 

1. Hry, při kterých se hodnotí správné odpovědi 
Při těchto hrách získávají hráči za každou správnou odpověď body. Učitel je postupně 
vyvolává tak, aby se všichni vystřídali, nebo vytahuje lístky se jmény žáků. Žáci se 
molj^ou vyvolávat i navzájem (Simona Pišlová (1996) upozorňuje na možnosti 
zdržování her vinou váhání a možnost střídání stále stejných dětí.) Další možností je, 
že žáci odpovídají dle zasedacího pořádku. 

2. Závodivé hry 
Při těchto hrách hraje velkou roli rychlost správné odpovědi. Tyto hry se lépe hrají 
v menším kolektivu. Simona Pišlová (1996) navrhuje rozdělení třídy na menší 
skupiny, které poté závodí proti sobě nebo je možné zvolit zástupce jednotlivých 
oddělení. 

Písemné hry 
Tyto hry mohou nahradit písemnou zkoušku. Obměnou může být tzv. štafeta, při které 
koluje po lavicích list papíru a každý hráč na něj připisuje. 
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20.7.4. Reflexe se spoluhráči - hodnocení 

Hodnocení her může být (Pišlová, 1996, str. 16): 
a) průběžné - hodnoceny jsou jednotlivá kolaj^či úseky hry j 
b) celkové - hodnocena je hra po jejím skončení * 

Hodnotit může učitel pomocí kladných a trestních bodů. Simona Pišlová (1996) však 
dodává, že pro žáky je více přitažlivé takové hodnocení, které spojuje části hry 
v jeden celek a které je spojeno s motivací (např. se hraje o různá razítka, korálky, 
obrázky, části citátů atd.).Výhodu takového hodnocení autorka vidí v tom, že učitel 
nemusí stále přepočítávat a odečítat body, že hodnocení je viditelné a každý hráč je 
může sledovat a v neposlední řadě se takové hodnocení může stát i součástí samotné 
motivace. 
V některých hrách se vítěz určuje podle subjektivních kritérií (např. kdo vymyslí 
nej vtipnější větu), a tak Václav Víška (2005) doporučuje, aby vítěze určovali sami 
žáci hlasováním. 

20.7.5. Zhodnocení hry učitelem 

Vyhlášení výsledků by podle Simony Pišlové mělo následovat po každé hřei^jak 
veřejné hodnocení žáků, tak i hodnocení, při kterém si učitel odpovídá na otázky typu 
(Jazykové hry, 1996, str. 10): 
- Splnila hra účel? 
- Hráli žáci rádi a s nadšením? 
- Hráli žáci poctivě? 
- Není třeba upravit pravidla hry? 
Odpovědi na tyto otázky podle Pišlové vypovídají o kvalitě práce, např. nepoctivá 
Práce není vinou špatného charakteru, ale špatným pochopením pravidel 
či nepřiměřenou komplikovaností hry. 
Dále též upozorňuje na to, že výborně vybraná hra, kterou učitel dopředu nepřipraví, 
nemá šanci na úspěch k-to i v případě, kdy je připravena s láskou, ale nepřijde žákům 
vhod. "v 
Učitel by měl mít tedy na paměti, že výsledek hry jako didaktické metody vždy závisí 
na atmosféře ve třídě i na jeho tvořivosti a organizačních schopnostech. 

21. ÚVOD K SOUBORU DIDAKTICKÝCH HER SE ZAMĚŘENÍM 
NA SLOVNÍ DRUHY 

Praktická část této diplomové práce je souborem jazykových her specializovaných na 
slovní druhy. 
Jazykové hry zde uvedené jsem nashromáždila během jednoho roku. Část popsaných 
her jsem našla v knihách a časopisech, část jsem pozměnila pro potřebu výuky 
slovních druhů a část jsem sama vymyslela. 

Jelikož jsem shromáždila opravdu mnoho her, bylo nutné pro přehlednost a snadný 
výběr vytvořit kritéria jejich rozdělení. 
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21.1. Kritéria klasifikace 

Jazykové hry jsem rozdělila do kapitol podle toho, v jaké fázi vyučování je vhodné 
jejich použití, na: 

I. Jazykové hry, které připravují na seznámení se slovními druhy 
II. Jazykové hry na seznámení se slovními druhy 
III. Jazykové hry na uvedení jednotlivých slovních druhů 
IV. Jazykové hry na procvičení jednotlivých slovních druhů 
V. Jazykové hry na procvičení několika slovních druhů dohromady 
VI. Jazykové hry na procvičení všech slovních druhů 
VII. Jazykové hry na testování slovních druhů 

Dalším kritériem rozdělení her byly samotné slovní druhy a pomůcky, které jsou 
nutné při jejich uplatnění. 
Řada jazykových her nevyžaduje žádnou přípravu ani pomůcky (Jazykové hry bez 
pomůcek), k realizaci některých stačí papír a tužka. Jelikož všechny jazykové hry 
v souboru jsou určeny pro výuku slovních druhů ve škole, dalším kritériem je 
přítomnost tabule, učebnice či knížky. ' 
Některé hry mohou učitelé uplatnit v rámci hodin literární výchovy (Jazykové hry 
s básněmi) a hudební výchovy (Jazykové hry s rytmem). 

Učitelé se nemusí striktně držet rozdělení jazykových her, ale mohou jednotlivé hry 
Použít podle vlastního uvážení a potřeb. Například jazykové hry na procvičení 
slovních druhů lze použít i ve fázi testování. 

Málokterá jazyková hra prověřuje a cvičí jen slovní druhy, většinou se při nich 
uplatní celá řada vlastností a dovedností, například schopnost soustředění, paměť, 
Pozornost a schopnost spolupráce. 

také jednotlivé hry v každé kapitole očíslovány a seřazeny 
Podle abecedního pořadí jejich názvů. 
Na začátku každé jazykové hry je uvedeno její zaměření a navrhnuty případné 
Pomůcky a optimální počet hráčů. Nechybí ani popsání pravidla hry a možné 
řešení. 
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22. ZÁVĚR 

Domnívám se, že požadavky, které jsem si vytyčila v úvodu své diplomové práce, 
jsem splnila. í ^ 
Nejdříve jsem se soustředila na slovní druhy, jejich počet, řaděríí a vývoj jejich 
terminologie v českých mluvnicích od poloviny 19. století po soraáSnW. Také jsem 
se věnovala kritériím jejich klasifikace a čerpala poznatky ve vědecké i didaktické 
literatuře. Všech deset druhů slov jsem se pokusila vymezit z hlediska morfologie 
a sémantiky. 

Pokládala jsem za důležité, zaměřit se také na různé možnosti tvoření jednotlivých 
slovních druhů a poukázat na odlišné významové vztahy mezi nimi. 

Zajímavým tématem pro mne bylo pojetí slovních druhů v ostatních jazycích 
v historii a v současnosti. 

Prostudovala jsem také učebnice a cvičebnice českého jazyka z 19. a 20. století 
s cílem^ zaměřit se na různé přístupy k uvedení a procvičení jednotlivých slovních 
druhů, na změny učebních osnov spojené s výukou slovních druhů na 1. stupni ZŠ/ 
a na další důležité mezníky a výzkumy ve spojitosti se slovními druhy. ' 

Z hlediska didaktiky jsem poukázala na algoritmus určování slovních druhů a na 
3%ady_k efektivnější výuce slovních druhů. Dalším tématem byly metody, které je 
niožncTupT^^ výuky slovních druhů, a jejich charakteristika. 

Ze současných učebnic českého jazyka pro 2. a 3. ročník jsem vybrala ty, které se na 
Školách nejvíce používají/a pokusila se o jejich srovnání z hlediska pojetí slovních 
druhů a porovnala je takésaspektem na přítomnost odlišných druhů jazykových her. 

Dále jsem upozornila a se stručnou charakteristikou popsala některé další publikace 
na českém trhu, které se věnují problematice slovních druhů. 

Jelikož je praktická část této diplomové práce určena učitelům a žákům, pokusila jsem 
formou dotazníků dozvědět, jaké jsou jejich názory na jazykové hry a jaké je jejich 
stanovisko ke slovním druhům. 

Jednou z metod vyučování je didaktická hra. Její klasifikaci, základním požadavkům 
na ni a pravidlům směřujícím k její úspěšné realizacil/jsem se věnovala v závěru své 
teoretické části. A 

v praktické části jsem vytvořila sbírku, z mého pohledu, zajímavých jazykových her. 
Některé z nich jsem měla možnost vyzkoušet v praxi. Věřím, že současní i budoucí 
uěitelé v mém souboru jazykových her najdou inspiraci a že některé z her realizují 
v rámci výuky slovních druhů v hodinách českého jazyka. 
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I. PŘÍPRAVA NA SEZNÁMENÍ SE SLOVNÍMI DRUHY 

1. PŘIROVNÁNÍ 
Zaměření: příprava na seznámení s podstatnými a přídavnými jmény 
Pomůcky: dvě sady kartiček (jedna s podstatnými jmény - názvy zvířat, druhá 
s přídavnými jmény - vlastnostmi), papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Učitel přečte žákům říkanku plnou přirovnání jako vzor. Záci mají za úkol vymyslet 
co nejvíce dalších přirovnání a napsat je na papír. 
Učitel jim může pomoci tak, že má na stole dva balíčky s kartičkami a pokud žáci 
potřebují, mohou si pro jednu kartičku přijít. Kdo má nejvíce přirovnání, vyhrává. 

Motivační říkanka: 
-Pilný jako včelička, čistotný jak kočička, 
jeden tichý jako myška, jiný chytrý jako liška, 
někdo jako dudek spí, další jako prase jí. 

Kartičky (viz příloha 1.1.) 
1 • přídavná jména: špinavý, hladový, lakomý, moudrý, hloupý, pyšný, pilný, líný, 
hravý, mlsný, štíhlý, hbitý, věrný, lstivý, šťastný, pomalý, vystrašený. 
2. podstatná jména: medvěd, liška, ostříž, sova, kočka, pes, myš, ... 

2/TŘÍDĚNÍ 
Zaměření: příprava na uvedení slovních druhů - podstatných, přídavných jmen, 
sloves a předložek 
Pomůcky: vystřižená slova z časopisů, pro každou skupinku minimálně 20 slov 
(viz příloha 1.2.) 
Organizace: skupiny po čtyřech 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol rozdělit slova podle určitých kritérií. Učitel pozoruje, ale 
nezasahuje do třídění. (Může upozornit, že se slova dají rozdělit do čtyř skupin). Žáci 
Poté zdůvodňují svá kritéria třídění slov. Žáci nejmenují slovní druhy, jelikož jejich 
názvy ještě neznají. 

T Ř Í D Í M E 
Zaměření: příprava na uvedení slovních druhů 
Pomůcky: kartičky s větami - okopírovaný rozstříhaný text na větné celky 
(20 kartiček pro každou skupinu), (viz příloha 1.3.) 
Organizace: skupiny po čtyřech 
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Pravidla: 
Každá skupina obdrží stejnou sadu přibližně 20 kartiček obsahujících různé větné 
celky, v nichž je vždy jedno slovo označeno, např.: Čas je velký učitel. (Kartičky je 
možno očíslovat pro urychlení kontroly správných odpovědí.) 
Skupiny musí kartičky s označenými slovy roztřídit do skupin podle znaků. Na konci 
se vyhodnotí a odůvodní skupiny slov. Tak jako v předchozí hřeXžáci názvy slovních 
druhů neznají, a tak kartičky se slovy třídí podle jejiphvlastních znaků. 
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II. SEZNÁMENÍ SE SLOVNÍMI DRUHY 

1- CO K SOBĚ PATŘÍ? 
Zaměření: seznámení se slovními druhy 
Pomůcky: dva druhy kartiček, jedny s názvy slovních druhů a druhé s jejich 
charakteristikami (rozstříhané okopírované texty z učebnice) 
Organizace: dvojice nebo trojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol přiřadit jeden druh kartiček ke druhému. Na jednom druhu kartiček 
jsou názvy slovních druhů a na druhých jejich charakteristiky. Žáci mají za úkol ve 
skupinkách v co nejkratším čase přiřadit správně kartičky k sobě. 

*Obměna: 
Navíc může učitel použít kartičky s příklady slovních druhů ve větách. 

2, CO NEJSTRUČNĚJŠÍ REPRODUKCE TEXTU 
Zaměření: seznámení se slovními druhy 
Pomůcky: dopis, papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Učitel přečte žákům krátký dopis. Úkolem žáků je zkrátit text tak, aby mohl být 
podán jako sms. 

Hodnotí se kolektivně. Vítězí nestručnější a nejsrozumitelnější znění. 

Doplňující otázky: 

Jaká slova jsou nejdůležitější pro pochopení textu? Lze je nahradit jinými slovy? 

Příklad textu: 
Ahoj maminko a tatínku, dnes nemohu přijet, ujel mi vlak, protože jsem přišel na 
nádraží pozdě. Nebojte se o mě, přijedu co nejdřív, další vlak mi jede v 15:35, tak 
budu doma do šesti hodin. Těším se na vás a líbám. Karel. 
P-s. Přijedu i s Tomášem, prosím, uvařte něco dobrého. 

3^MÁME FANTAZII? 
Zaměření: seznámení se slovními druhy 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Učitel řekne název slovního druhu a žáci vymýšlí, proč by mohl tento slovní druh být 
Pojmenován právě takto. 
Např.: SLOVESO - slovní eso, CITOSLOVCE - citová slova, PŘÍSLOVCE - slova, 
stojící při slovesu atd. 
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4. RYCHLE SI ZAPAMATUJ - (štafeta) 
Zaměření: zapamatování si pouček o jednotlivých slovních druzích 
Pomůcky: lístky s poučkami o jednotlivých slovních druzích (okopírové z učebnice), 
papír, tužka 

Organizace: skupiny po čtyřech 

Pravidla: 
První hráč z každé skupiny se na povel začne učit z lístku daný text nazpaměť. Pokud 
si myslí, že už text umí, vrátí lístek učiteli a jde ke druhému hráči své skupiny a snaží 
se ho text naučit, ten potom učí třetího a ten čtvrtého. Čtvrtý žák nakonec napíše text 
na papír a odevzdá ho učiteli. Vyhrává skupina s nejpřesnějším textem. 

^SESTAVENÍ ŘADY 
Zaměření: procvičení pořadí slovních druhů 
Pomůcky: kartičky s větnými celky s označenými slovy (viz příloha č. 1.3.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol seřadit se do řady podle pořadí slovních druhů označených slov na 
kartičkách. Někteří žáci budou stát v řadě vedle sebe, jelikož budou mít slova 
stejného slovního druhu. Žáci při této hře nesmí mluvit. 

ŠL SNĚHURKA A DF.SF.T TRPASLÍKŮ 
Zaměření: seznámení se slovními druhy 
Pomůcky: text pohádky na papíře 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Učitel rozdá žákům texty s pohádkou o Sněhurce a deseti trpaslících. Úkolem žáku je 
pojmenovat všech deset trpaslíků podle toho, jaký slovní druh se vyskytuje ve větách, 
které trpaslíci říkají. Žáci musí vyhledat všech deset slovních druhů a pokusit se podle 
jejich názvů vymyslet jména trpaslíků. (Např. Podstátko, Přída, Zájmenín, Slovesda) 

Text: 

Sněhurka a deset trpaslíků , , 
Venku se ještě víc setmělo, v kapradí zašumělo, zazvonilo, k chaloupce se vracelo 
deset trpaslíků. Celý den pracovali v horách, ve stříbrném dole Opreh o chaloupku 
lopaty a krumpáče a těšili se, jak si pochutnají na večeři. V chaloupce rozsvítili deset 
lampiček, popřáli si dobrého večera a posadili se ke stolu. Jak se posadili, poznali, ze 
v chaloupce někdo byl. 
První trpaslík řekl: „Kdo seděl na mé židličce? " 
Sruhý řekl: „Kdo jedl z mého zeleného talířku?" 
Třetí řekl: „Kdo pil z mé skleničky?" 
Čtvrtý řekl: „Kdo snědl mé dva rohlíčky?" 
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Pátý řekl: „Kdo si vzal z mé zeleninky?" 
Šestý řekl: „Kdo mi potají vypil limonádku?" 
Sedmý řekl: „Kdo mi shodil můj ubrousek pod stůl?" 
Osmý řekl: „ Kdo mi snědl masíčko a brambůrky?" 
Devátý řekl: „Kéž bych věděl, kdo krájel mým nožíkem!" 
Desátý se ohlédl a uviděl ve své postýlce zmačkaný polštář a řekl: 
» Jééé, někdo spinkal v mé postýlce!" 

7. VPISOVÁNÍ NÁZVŮ SLOVNÍCH DRUHŮ DO ČÍSLIC 
Zaměření: pořadí slovních druhů 
Pomůcky: papír, tužka, pastelka 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol si napsat deset velkých číslic na papír A4, poté do nich vpisovat 
názvy příslušných slovních druhů, (viz příloha II. 1). 

^ZTRACENÉ NEBO NALEZENÉ SLOVO 
Zaměření: seznámení se slovními druhy 
Pomůcky: tabule a křídy 
Organizace: celá třída 

Pravidla: 
Žáci se dívají po dobu dvaceti sekund na slova napsaná na tabuli. Slova jsou stejného 
slovního druhu. 
Poté se žáci otočí a učitel smaže nebo doplní nějaké slovo, (může být stejného nebo 
jiného slovního druhu). Vyhrává ten, kdo první pozná, o jaké slovo se jedná. 
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III. UVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ 

A. P o d s t a t n á i m é n a 

1. T A J E N K A : 
Zaměření: Uveden í podstatných jmen 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 

| | - šelma odpradávna ochočená k lovu a ke hlídání 
— - párový orgán 

- opak noci 
- nábytek s matrací 
- tma 
- nádhera 
- trepka 
- dětská hračka 
- návrh, půdorys 
- Sněhurčino ovoce 
- onemocnění 
- vinná 

~~ J - sál, síň 
- zástěna 

v 

Řešení: 

P E S - šelma odpradávna ochočená k lovu a ke hlídání 
0 K 0 - párový orgán 

D E N - opak noci 
P o S T E L - nábytek s matrací 

T E M N O T A | - tma 
P A R A D A - nádhera 

P A N T O F E L - trepka 
P A N E N K A - dětská hračka 
P L A N - návrh, půdorys 

J A B L K 0 - Sněhurčino ovoce 
N E M 0 C - onemocneni 

R É V A - vinna 
D V O R A N A - sál, síň 
P L E N T A - zástěna 
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2. PANTOMIMA 
Zaměření: seznámení s pojmem podstatné jméno a jeho zafixování 
Pomůcky: kartičky s podstatnými jmény (viz příloha č. III.l.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Každý žák obdrží kartičku se slovem, kterou nesmí ukázat ostatním. Jeho úkolem je 
pantomimicky předvést své slovo. Ostatní hádají podstatné jméno. 

B. Přídavná jména 

L TAJENKA 
Zaměření: uvedení přídavných jmen 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 

- psaný 
- břitký, ostrý 
- stísněný, skleslý 
- sivý, popelavý 
- majetný, zámožný 
- dotěravý, neodbytný 
- obrovitý, veliký 
- přesný, vhodný, náležitý 
- světlý, zářivý 
- směšný, žertovný 

- podřadný, nekvalitní 
- opotřebovaný, ošumělý 
- složený z mnoha barev 

Řešení: 

P 1 S E M N Y 
R 1 Z N Y 

| S K L 1 Č E N Y 
Š E D Y 

|B 0 H A T Y 
V T 1 R A v 

0 | H R 0 M N Y 
S P R A V N Y 

J A S N Y 
K 0 M 1 C K Y 

M E N Ě C E N N Y 
0 B N 0 Š E N Y 

B A R E V N Y 

psaný 
břitký, ostrý 
stísněný, skleslý 
sivý, popelavý 
majetný, zámožný 
dotěravý, neodbytný 
obrovitý, veliký 
přesný, vhodný, náležitý 
• světlý, zářivý 
• směšný, žertovný 
podřadný, nekvalitní 
opotřebovaný, ošumělý 
složený z mnoha barev 
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2. ŘEKNI MI. JAKÝ JSI A JÁ TI VYMYSLÍM PŘEZDÍVKU 
Zaměření: seznámení s přídavnými jmény 
Pomůcky: tabule 
Organizace: dvojice 

Příprava: 
Jména trpaslíků jsou napsána na tabuli a žáci mají za úkol podle jejich jmen vysvětlit 
jejich vlastnosti, tedy jací trpaslíci jsou. 

Jména trpaslíků: Šmudla, Prófa, Stydlín, Štístko, Kejchal, Rejpal, Dřímal. 

Např. ŠMUDLA: Je ušmudlaný, špinavý, neučesaný, rozcuchaný atd. 

Pravidla: 
Žáci mají ve dvojicích vymyslet jména pro spolužáka ve dvojici podle jeho vlastností. 
1. žák se zeptá: „Jaký jsi?" a 2. žák odpoví: "Jsem veselý, vtipný a pohotový, ale 
nešikovný." Podle těchto vlastností musí I. žák vymyslet přezdívku. Poté se ptá 
druhý žák. 
Např. 
Kačenka je usměvavá, hodná, milá - Usměnka 
Petr je nesmělý a bojácný - Nesmílek 

iL PANTOMIMA 
Zaměření: seznámení s pojmem přídavné jméno a jeho zafixování 
Pomůcky: kartičky s přídavnými jmény (viz příloha III.2.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Každý žák obdrží kartičku se slovem, které nesmí ukázat ostatním. Jeho úkolem je 
Pantomimicky předvést své slovo. Ostatní hádají přídavné jméno. 

I j A K É TO JE? 
Zaměření: seznámení s přídavným jménem 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žák si myslí nějaký předmět. Ostatní mají uhádnout, o co se jedná, použitím otázek 
s Přídavnými jmény. Žák odpovídá jednoslovně, buď ano nebo ne. 

Např.: Je to těžké!, Je to dřevěné?, Je to větší než Tomáš?.. .atd. -
(Pokud byla odpověď na všechny otázky ano, pak se jedná o psací stůl.) 

^ P Ř Í S L O V Í 
Zaměření: seznámení s přídavnými jmény 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 
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Pravidla: 
Žáci si mají vzpomenout alespoň na dvě přísloví, kde se objevují přídavná jména, 
a napsat je na papír. Poté se přísloví postupně čtou. Kdo má nejvíce, vyhrává.. 

Např.: 
Postižená husa nejdřív zakdáká. 
Líná huba, holé neštěstí. 
Hlad je nejlepší kuchař. 
Zakázané ovoce nejvíc chutná. 
Mezi slepými jednooký králem. 
Tichá voda břehy mele. 
Chytrému napověz, hloupého trkni. 
Dlouhé vlasy, krátký rozum. 

C. Zájmena 

1. TAJENKA 
Zaměření: uvedení zájmen 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 

Podíval se na 
chodím do 3.třídy. 
pes se jmenuje Alík. 

~ ~ pes patří k tobě? 
škola je veliká. 
je moje kamarádka. 

Řešení: 

Z 
N A S 

J A 
M Ů J 

K T E R Y 
N A S E 

0 N A 

Podíval se na. 
chodím do 3.třídy. 

"pes se jmenuje Alík. 
" pes patří k tobě? 
"škola je veliká, 
' je moje kamarádka. 
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2. PŘÍSLOVÍ 
Zaměření: seznámení se zájmeny 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci si mají vzpomenout alespoň na dvě přísloví, kde se objevují zájmena, a napsat je 
na papír. Kdo má nejvíce přísloví, vyhrává. 

Např.: 
Kdo šetří, má za tři. 
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. 
Kdo dřív přijde, ten dřív mele. 
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 
Co je septem, to je čertem. 

P . Číslovky 

-LTAJENKA 
Zaměření: uvedení číslovek 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 

- 2 krát 2 jsou . 
- místo, za které se dostává zlatá medaile 
- kolikero bylo krkavců? 
- půl 
- hodně, moc 
- kolikrát musím vynásobit číslo 3, abych dostala číslo 6? 
- kilo jablek jsi koupil? 
- ten, kdo skončil na posledním místě ze čtyřiceti závodníků 

Řešení: 

Č T Y Ř 1 
| P | R v N 1 

s E D M E R o | 
P 0 L O V 1 N A 
M N 0 H 0 

D V A K R A T 
K 0 L 1 K 

i e i T Y Ř 1 C A T Y| 

2 krát 2 jsou . 
místo, za které se dostává zlatá medaile 
kolikero bylo krkavců? 
půl 
hodně, moc 
kolikrát musím vynásobit číslo 3, abych dostala číslo 6? 
kilo jablek jsi koupil? 
ten, kdo skončil na posledním místě ze čtyřiceti závodníků 
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2. ZTRACENÁ ČÍSLA 
Zaměření: číslovky 
Pomůcky: list s čísly (viz příloha III.3.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol napsat větu s využitím každého nalezeného čísla. Poté se věty čtou 
a může se s nimi dále pracovat, např. se žáci mohou intuitivně rozdělit do skupin 
podle druhů číslovek ve větách. 

3. VĚTY S ČÍSLY 
Zaměření: číslovky 
Organizace: jednotlivci 
Pomůcky: kartičky s čísly (viz příloha III.4.) 

Pravidla: 
Učitel má kartičky s čísly, které si žáci postupně tahají. Kartičku s číslem si 
prohlédnou a jejich úkolem je vymyslet větu s daným číslem, která má smysl. 

Např. „Má maminka má 4 sourozence." "Narodil jsem se 8. května." „C je 3. písmeno 
abecedy." atd. 

*Obměna: 
Žáci chodí po třídě a tvoří náhodné dvojice (možno na tlesknutí učitele) a navzájem si 
říkají věty obsahující čísla uvedená na svých kartičkách. Poté si žáci kartičky ve 
dvojic vymění a chodí po třídě dál, až učitel znovu zatleská a oni vytvoří další 
náhodné dvojice. 

1 P Ř Í S L O V Í 
Zaměření: číslovky 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci si mají vzpomenout alespoň na dvě přísloví, kde se objevují číslovky, a napsat 
je na papír. Kdo má nejvíce, vyhrává. 

Např.: 
Kdo setři, má za tři. 
Lepší je jeden vrabec v hrsti než dva holubi na střeše, 
dvakrát měř, jednou řež. 
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,E. Slovesa 

1. TAJENKA: 
Zaměření : uvedení sloves 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 

- uvidět, zpozorovat 
- roztřídit, rozčlenit 
- učarovat 
- lákat, poutat 
- plakat, vzlykat 
- okopírovat 
- obnovit, renovovat 

Řešení: 

S P A T Ř 1 T 
R 0 Z D E L 1 T 

0 K 0 U Z L 1 T 
V A B 1 T 

s L Z E T 
O B K R E S L 1 T 

O P R A V 1 T 

- uvidět, zpozorovat 
- roztřídit, rozčlenit 
- učarovat 
- lákat, poutat 
- plakat, vzlykat 
- okopírovat 
- obnovit, renovovat 

2JPANTOMIMA 
Zaměření: seznámení s pojmem sloveso a jeho zafixování 
Pomůcky: kartičky se slovesy (viz příloha III.5.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Každý žák obdrží kartičku se slovem, které nesmí ukázat ostatním. Jeho úkolem je 
Pantomimicky předvést své slovo. Ostatní hádají sloveso. 

fVPnsIovce 

-LTAJENKA 
Zaměření: uvedení příslovcí 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 
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- zvolna, zdlouhavě 
- pořádně, spořádaně 
- dojemně, tklivě 
- někdy, leckdy 
- nerušeně, pokojně 
- spodem, dolejškem 
- odděleně, zvlášť 
- úhrnem, dohromady 
- pěkně, příjemně 

v 
Řešení: 

P O M A L U - zvolna, zdlouhavě 
R A D N Ě - pořádně, spořádaně 

J 1 M A V Ě - dojemně, tklivě 
o b 7 A S - někdy, leckdy 

K L 1 D N E - nerušeně, pokojně 
D 0 L E M - spodem, dolejškem 

J E D N O T L 1 V Ě - odděleně, zvlášť 
c E L K E M - úhrnem, dohromady 

H E Z K Y - pěkně, příjemně 

^ P A N T O M I M A 
Zaměření: seznámení s pojmem příslovce a jeho zafixování 
Pomůcky: kartičky s příslovci (viz příloha č. III.6.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Každý žák obdrží kartičku se slovem, které nesmí ukázat ostatním. Jeho úkolem je 
Pantomimicky předvést své slovo. Ostatní hádají příslovce. 

^ P Ř Í S L O V Í 
Zaměření: příslovce 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci si mají vzpomenout alespoň na dvě přísloví, kde se objevují příslovce. 

Např.: 
Kdo dřív přijde, ten dřív mele. 
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí, 
spěchej pomalu. 
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe 
( ° můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 
T(*k dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 
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4. TŘI OTÁZKY 
Zaměření: seznámení s příslovci 
Pomůcky: kartičky s příslovci, tabule, 3 papíry se třemi otázkami: 
1. Jak se na sebe díváme? 
2. Kdy se učíš? 
3. Jak poradíš cestu turistovi? 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
v 

Záci dostanou každý jednu kartičku a musí se podle toho postavit tam, kde je umístěn 
papír, na jehož otázku odpovídá svou kartičkou. 

Kartičky se slovy: 
1. okouzleně, pohrdavě, mile, upřeně, zkoumavě, pozorně, soustředěně, 
vytřeštěně, nechápavě 

2. ráno, dopoledne, odpoledne, večer, brzy, pozdě, nejdříve, naposled 

3. napravo, nalevo, zpět, okolo, napříč, křížem, rovně, šikmo, nahoru, dolu, kolem 

1 J A K SE TVÁŘÍME 
Zaměření: příslovce 
Pomůcky: kartičky s obrázky obličejů (mohou být vystřižené z časopisů - nejlépe 
komix) nebo nakreslené (žáky či učitelem) (viz příloha č. III.7.). Možné také 
bonbónky zn. Sfinx, (Lipo ksichtíci) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Učitel ukazuje jednotlivé obličeje žákům. Ti se střídají v doplňování příslovcí místo 
obličejů. Žádné příslovce by se nemělo opakovat. 

G. Předložky 

-UTAJENKA 
Zaměření: uvedení předložek 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 
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Blbec ve vysoké funkci je jako člověk na vysoké hoře: 
všechno ním mu připadá malé a on zase připadá malý 

ostatním. 

Ušetříte si spoustu nepříjemných starostí, budete-
li pálit mosty za sebou , a nikoli sebou. 

Cítíte-li se skvěle, buďte obav. To přejde. 
Necháme-li věcem volný průběh, půjde to s nimi desíti k pěti. 
Rychlost větru se mění účesu, čím dražší, tím vyšší. 
Váš účas vám lidé chválí vždy chvíle, kdy právě jdete od kadeřn 
Není nic neodvratnějšího chyba, když přijde její chvíle. 
Když se vám v automatu rozsypou mince, desetníky vám zůstanou 

nohou, kdežto ostatní se zakutálí bůhvíkam. 
Když vše ostatní selže, zjistíte, že jste udělali vše přečtení návc 

v 

Řešení: 

P 0 D 
Blbec ve vysoké funkci je jako člověk na vysoké hoře: všechno 

ním mu připadá malé a on zase připadá malý ostatním. 

P Ř E D 
Ušetříte si spoustu nepříjemných starostí, budete-li pálit 

mosty za sebou , a nikoli sebou. 

B E Z Cítíte-li se skvěle, buďte obav. To přejde. 

0 D Necháme-li věcem volný průběh, půjde to s nimi desíti k pěti. 

p 0 D L E Rychlost větru se mění účesu, čím dražší, tím vyšší. 

K R 0 M Ě Váš účas vám lidé chválí vždy . chvíle, kdy právě jdete od kadeřníka. 

N E ž Není nic neodvratnějšího chyba, když přijde její chvíle. 

O K O L 0 
Když se vám v automatu rozsypou mince, desetníky vám zůstanou 

nohou, kdežto ostatní se zakutálí bůhvíkam. 

V Y J M A Když vše ostatní selže, zjistíte, že jste udělali vše přečtení návodu. 

1 PŘÍSLOVÍ 
Zaměření: předložky 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci si mají vzpomenout alespoň na dvě přísloví, kde se objevují předložky a napsat 
je na papír. Kdo má nejvíce přísloví, vyhrává. 
Např.: 
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. 
Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 
Bez peněz do hospody nelez. 
Bez práce nejsou koláče. 
Jablko nepadá daleko od stromu. 
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 
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_H. Spojky 

1. TAJENKA 
Zaměření: uvedení spojek 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 

ačkoli 
poněvadž 
či 
neboť 
ale 
Anička poprosila Honzu, přišel včas 

Řešení: 

P R JE, S T 0 Z E 
P R 0 T 0 Z E 

N E B 0 
J E | L 1 | K 0 Z 

A V S A K 
A B Y 

ačkoli 
poněvadž 
či 
neboť 
ale 

Anička poprosila Honzu, přišel včas. 

2. VYMÝŠLENÍ VĚT 
Zaměření: spojky 
Pomůcky: tajenka, (viz předešlé cvičení), papír a tužka 
Organizace: dvojice 
Pravidla: 
Žáci mají za úkol vymyslet a napsat věty s použitím spojek z tajenky. 
Vyhrává skupiny s nejvíce napsanými větnými celky. 

£H. Částice 

-LTAJENKA 
Zaměření: uvedení částic 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 
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věru 
inu 
ano 
stejně 
hle 
ba 
ano 

Řešení: 

Z A R U Č E N Ě věru 
Z K R A T K A inu 

z A J 1 S T E ano 
B E Z T A K stejně 

V 1 D A hle 
D 0 K O N C E ba 

B A Z E ano 

2. VYMÝŠLENÍ VĚT 
Zaměření: částice 
Pomůcky: tajenka, (viz předešlé cvičení), papír a tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vymyslet a napsat věty s použitím částic z tajenky. 
Vyhrává ten, kdo vymyslí nejvíce smysluplných vět. 

L Citoslovce 

-LTAJENKA 
Zaměření: uvedení citoslovcí 
Pomůcky: listy s křížovkou 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 

, zazvonil budík. 
, co ty tady děláš? 

Auto přejelo na červenou, 
, to byla ale jízda. 

, do stromu uhodil blesk. 
Kiapy, , koně zastavili před naší brankou 

, to je ale krása. 
, dveře se musí namazat. 
, spadla mince na chodník. 

"Báb rýbu," řekla Anička. . 



v 

Řešení: 

C R R , zazvonil budík. 
J E M 1 N E , co ty tady děláš? 

T Ú Auto přejelo na červenou, 
J O J , to byla ale jízda. 

P R Á S K , do stromu uhodil blesk. 
K L A P Klapy, , koně zastavili před naší brankou 

0 CH , to je ale krása. 
V R Z , dveře se musí namazat. 
c 1 N K , spadla mince na chodník. 

H E P Č í "Báb rýbu." řekla Anička. 

2. PANTOMIMA - LIDSKÉ ZVUKY 
Zaměření : příprava na seznámení s citoslovci 
Pomůcky: kartičky s názvy činností (viz příloha č. III.8.) 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci dostanou do dvojice kartičky s názvy činností, při kterých lidé vyluzují zvuky, 
např. pláč, smích atd. Žáci musí předvést třídě pomocí citoslovcí zvuky, které lidé při 
této činnosti vyluzují. Ostatní hádají, co tyto zvuky znamenají. 

Např. PLAKAT: bé, bé, búúúú, bú 

*Obměna: 
ZVUKY PŘEDMĚTŮ A STROJŮ 
ZVÍŘECÍ ZVUKY 
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IV. HRY NA PROCVIČENÍ JEDNOTLIVÝCH SLOVNÍCH 
DRUHŮ 

A. P o d s t a t n á i m é n a 

1. D O M I N O - S Y N O N Y M A 
Z a m ě ř e n í : podstatná jména 
P o m ů c k y : papírové kartičky, rozdělené na dvě stejná pole, v každém j e j edno 
podstatné j m é n o 

agrese agent poklid magazín 

poplach napadení kamarád kakabus 

špión rukojeť časopis přítel 

žebrota čert meta názor 

držadlo bída nestvůra nuda 

satan alarm mínění období 

koníček hojnost epocha příšera 

hospoda hobby otrava zvyk 

bručoun idyla popularita cíl 

nadbytek putyka obyčej oblíbenost 

Organizace: dvoj ice 

Pravidla: 
Na principu domina žáci skládají kartičky synonymy vedle sebe. 

* O b m ě n a : domino s antonymy 

máma dědeček tma mladost 

syn táta hlad zbabělost 

babička dcera slabost ateista 

kočka pravda smutek síla 

stáří nepokoj amatér ďábel 

statečnost nasycenost anděl království 

klid kocour obr ticho 

starost světlo republika trpaslík 

lež radost rámus ztráta 

věřící bezstarostnost zisk profesionál 
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2. PEXESO 
Zaměření: podstatná jména 
Pomůcky: kartičky s antonymy (rozstříhané kartičky z domina - antonyma) 
Organizace: skupiny po čtyřech 

Pravidla: 
Učitel rozdělí žáky do skupin. Soutěžit mohou buď skupiny mezi sebou, nebo 
jednotliví žáci v každé skupině. Kartičky rozložíme na hrací desku slovy (můžou být 
i obrázky) dolů. První hráč otočí dvě libovolné kartičky. Patří-li tyto kartičky k sobě, 
uloží si je hráč stranou a má právo otočit další dvojici kartiček, jež k sobě patří. 
Pokračuje tak dlouho, dokud neotočí dvojici kartiček, které k sobě nepatří. Potom tyto 
kartičky obrátí zpátky obrázkem dolů a pokračuje další hráč. Vítězí ten, komu se 
podaří shromáždit nejvyšší počet dvojic kartiček. 

*Obměna: kartičky se synonymy (rozstříhané kartičky od domina - synonyma) 

3. VYMÝŠLÍME VĚTU 
Zaměření: podstatná jména 
Pomůcky: kartičky od domina - antonyma (nebo synonyma) 
Organizace: skupiny po 5-10, kroužky 

Pravidla: 
Žáci si postupně vybírají z hromádky kartiček, která je umístěna uprostřed kruhu, 
vždy jednu a vymýšlí větu tak, aby v ní použili obě uvedená slova. Pokud se to žákovi 
podaří, dá kartičku dospod a hraje další žák, pokud ne, musí si kartičku uschovat. Na 
konci hry vyhrává ten, kdo nemá žádnou kartičku. Na závěr se všichni snaží vymyslet 
věty s kartičkami, které žákům zbyly v rukou. 

4. Z JEDNOHO CO NEJVÍC 
Zaměření: podstatná jména 
Pomůcky: tabule, papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Učitel (nebo žák) napíše na tabuli slovo (např. neovladatelnost) a určí časový limit, 
v němž mají žáci pouze z hlásek tohoto slova vytvořit co největší počet slov jiných 
nebo stejného slovního druhu. Hlásky se nesmějí opakovat, nesmí se měnit kvantita 
samohlásek. 

Např.: NEOVLADATELNOST: Olda, vada, len, datel, Ola, nos, let, led, lad,... 
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B. Přídavná iména 

1. PODÍVEJ SE DO MAPY 
Zaměření: přídavná jména 
Pomůcky: mapa ČR 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 

Žáci mají za úkol najít co nejvíce přídavných jmen v místních názvech. 

Např. Mladá Boleslav, Nový Jičín, Velké Strašecí, Malá Lečice... 

2. DOMINO - SYNONYMA 
Zaměření: přídavná jména 
Pomůcky: papírové kartičky, rozdělené na dvě stejná pole, slova na nich musí tvořit 
synonymní dvojice. 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 

Na principu domina žáci skládají vedle sebe synonyma. 

Např.: bohatý neupřímný 
odvážný chmurný | 
tvárný zámožný 
falešný fešný 
plochý plastický 
hezký neúměrný 

zbytečný křišťálový | 
kouzelný placatý | 

náhlý okouzlující 
belhavý okamžitý 

průzračný kulhavý 
smutný smělý 

I nepřiměřený neúčelný 
vyčerpaný žertovný 

vtipný pomalý 
vzdorovitý slavný 

zoufalý žravý 
proslulý vzpurný 

nenasytný unavený 
zdlouhavý beznadějný 

*Obměna - Domino s antonymy 

Např. 
hladový nízký 

velký východní 
budoucí jižní 
severní malý 
vysoký minulý 

oblý klidný 
iarní svtv 

mladý barevný 
zbabělý vydutý 

tlustý lživý 

nemocný statečný 

rychlý krátkozraký 
nudný pomalý 

bouřlivý shrbený 
slaný starý 

černobílý tenký 

pravdivý zdravý 
dalekozraký podzimní 

západní zábavný 
vzpřímený sladký 
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3. PEXESO 
Zaměření: přídavná jména 
Pomůcky: kartičky se synonymy (rozstříhané kartičky z domina) 
Organizace: skupiny po čtyřech 

Pravidla: 
Učitel rozdělí žáky do skupin. Soutěžit mohou buď skupiny mezi sebou, nebo 
jednotliví žáci v každé skupině. Kartičky rozložíme na hrací desku slovy dolů. První 
hráč otočí dvě libovolné kartičky. Patří-li tyto kartičky k sobě, uloží si je hráč stranou 
a má právo otočit další dvojici kartiček, jež k sobě patří. Pokračuje tak dlouho, dokud 
neotočí dvojici kartiček, které k sobě nepatří. Potom tyto kartičky obrátí zpátky 
slovem dolů a pokračuje další hráč. Vítězí ten, komu se podaří shromáždit nejvyšší 
počet dvojic kartiček. 

*Obměna: kartičky s antonymy (rozstříhané kartičky z domina) 

4. RČENÍ 
Zaměření: přídavná jména 
Pomůcky: tabule, papír, tužka 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Na tabuli jsou napsána rčení a vlastnosti. Záci mají za úkol přiřadit ke rčením 
odpovídající vlastnosti pomocí přídavných jmen 

Rčení: 
1. Má obě ruce levé 
2. Jedl vtipnou kaši. 
3. Čerti s ním šijí. 
4. Má horkou krev. 
5. Pro krejcar by si nechal koleno vrtat. 
6. Má zlaté ruce. 
7. Je všemi mastmi mazaný. 

Vlastnosti: 
a) vychytralý, b) šikovný, c) nepokojný, d) lakomý, e) vtipný, f) nešikovný, 
g) vznětlivý 

^Doplňující otázka: V kolika rčeních se objevuje přídavné jméno? 
Řešení: V pěti rčeních, (levé, vtipnou, horkou, zlaté, mazaný). 

L Z JEDNOHO CO NEJVÍC 
Zaměření: přídavná jména 
Pomůcky: tabule, papír, tužka 
Organizace: dvojice 
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Pravidla: 
Učitel (nebo žák) napíše na tabuli slovo a určí časový limit, v němž mají žáci pouze 
z hlásek tohoto slova vytvořit co největší počet slov stejného slovního druhu. Hlásky 
se nesmějí opakovat, nesmí se měnit kvantita samohlásek. 

Např.: BEZPŘÍKLADNÝ: kladný, ladný, příkladný, kapří, líný, řízný, březí, plný, 
padlý,... 

C .Záimena 

1. ZPÍVÁNKY 
Zaměření: zájmena 
Pomůcky: zpěvníky 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol najít ve zpěvníku nebo si vzpomenout alespoň na tři písničky 
(i více), kde se v názvu objevují zájmena. 

Např.: Dej mi víc své lásky, Když mě brali za vojáky, Veď mě dál, cesto má, Pod tím 
naším okénečkem, Snad jsem to zavinil já, Kde domov můj, Okno mé lásky... 

2LL PODÍVEJ SE DO KNIHOVNIČKY 
Zaměření: zájmena 
Pomůcky: knihy 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vypsat alespoň tři knihy ze své knihovničky, ve kterých se v názvu 
objevují zájmena. 

Např. Bylo nás pět, Vejce a já, Já + Ty = kamarádi,... 

11- Číslovky 

•LZPÍVÁNKY 
Zaměření: číslovky 
Pomůcky: zpěvníky 
Organizace: dvojice 
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Pravidla: 
Žáci mají za úkol najít ve zpěvníku nebo si vzpomenout alespoň na tři písničky 
(i více), v jejichž názvu se objevují číslovky. 
Např.: Tři kříže, Čtvrtého července, Pár havraních copánků,... 

2. PODÍVEJ SE DO KNIHOVNIČKY 
Zaměření: číslovky 
Pomůcky: knihy 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vypsat alespoň tři knihy ze své knihovničky, ve kterých se v názvu 
objevují číslovky. 

Např.: Tři mušketýři, Dva roky prázdnin, Tři muži ve člunu a pes,... 

*Obměna: POHÁDKY 

Např. 3 oříšky pro Popelku, 3 vlasy děda Vševěda, Sněhurka a 7 trpaslíků, Alibaba 
a 40 loupežníků, Sedmero krkavců,... 

3. ČÍSLOVKY JSOU VŠUDE 
Zaměření: rébus s číslovkami 
Pomůcky: papír a tužka 
Organizace: dvojice 

I. Pravidlo: 

Žáci se mají pokusit nahradit číslovkou části slov. 

Např.: 

Me2dice usO v dou5i. Ve lOOdole bylo pul00. Před koupáním v bys3ně je třeba se 
8ěl it. 
II. Pravidlo: 
Žáci si přečtou básničku a ve skupinkách vymýšlí další slova, která obsahují číslovku 
a tato slova zapisují. 

Me2díbra3 a jejich ses3čka 
Na mase se nemá še3t, 

4 bra3 me2di Tak poslala bratry vě3t. 
hádají se, nevědí, Me2di to Prolli 

co k obědu 8aží, a na lov se °5 dali-
upečou či navaří. 
Me2dice, ses3čka, Me2di pak v lesním tichu 
je sice moc maličká, Chytli lOOpu do čenichu, 
nápadů však spoustu má. 12erák, jelen velký, 
Nejprve tě 100 udělá. Ulesa dnes chytal lelky. 
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4 bra3 me2di 
tělOOviny nejedí. 
Me2ice p8utněla, 
co si počít, nevěděla. 

9sil když us3hla, 
8ažit ho nestihla. 
Med2di se o5 lítí: 
„Nechceme jíst žádné kvítí!" 

P8ěch bratrů sklidila, 
dále se však pídila, 
jak nasytí k obědu 
prázdná břich me2dů. 

(Hádanky a hříčky nejen se slovíčky, str. 12) 

„ V břiše už vám kručí hlady? 
Proč nejdete do zahrady? 
Proč nejdete na třešně?" 
Řekl jelen p8ěšně. 

Bra3 to zas pro 1 li, 
Pak 2 stromy očesali. 
Dneska chytli skvělou lOOpu, 
Domů nesou třešní kopu. 

Když pak bra3 pospolu 
usedají ke lOOlu, 

jejich sestra me2dice 
K jídlu už jim chystá lžíce. 

E. Slovesa 

1. DOMINO - SYNONYMA 
Zaměření: procvičení sloves 
Pomůcky: papírové kartičky, rozdělené na dvě stejná pole, slova na nich musí tvořit 
synonymní dvojice. 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Na principu domina žáci skládají vedle sebe synonyma. 

Např.: 
bláznit jiskřit demonstrovat odemknout opuchnout přidat 

supět činit hníst bojovat bodnout funět 

dodat mačkat se tlačit se řídit běžet pět 

válčit utíkat koktat docílit dirigovat věnovat 

dosáhnout mačkat konat manifestovat otevřít loudat se 

obdarovat píchnout zpívat odřít lopotit se otéci 

zářit dřít se vléci se šílet odrat mektat 

*Obměna: domino s antonymy 
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zvítězit nabarvit 

přijet připlavat 

exportovat přečíst 

naostřit koupit 

odplavat dát 

odbarvit přistát 

probudit se odjet 

stárnout oženit se 

dostat mluvit 

prodat prohrát 

přelít ztupit 

upustit bdít 

narodit se nedolít 

napsat usnout 

vzletět zmoudřet 

mlčet umřít 

hrát si chytnout 

najít importovat 

snít mládnout 

vdát se ztratit 

zbláznit se pracovat 

2. PEXESO 
Zaměření: procvičení sloves 
Pomůcky: kartičky s antonymy 
Organizace: skupiny po čtyřech 

Pravidla: 
Učitel rozdělí žáky do skupin. Soutěžit mohou buď skupiny mezi sebou, nebo 
jednotliví žáci v každé skupině. Kartičky rozložíme na hrací desku slovy dolů. První 
hráč otočí dvě libovolné kartičky. Patří-li tyto kartičky k sobě, uloží si je hráč stranou 
a má právo otočit další dvojici kartiček, jež k sobě patří. Pokračuje tak dlouho, dokud 
neotočí dvojici kartiček, které k sobě nepatří. Potom tyto kartičky obrátí zpátky 
slovem dolů a pokračuje další hráč. Vítězí ten, komu se podaří shromáždit nejvyšší 
počet dvojic kartiček. 

*Obměna: kartičky se synonymy 

3. PROCHÁZKA 
Zaměření: slovesa 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 

Žáci musí v rozhovoru mluvit jen s použitím sloves. 

Např.: 

„Blýská se, běžíme, přeskakujeme, zahřmělo se, díváme se, pozorujeme, kape, prší, 
schováváme se, hřejeme se, atd. " 

4. VYMÝŠLÍME VĚTU 
Zaměření: slovesa 
Pomůcky: kartičky od domina - antonyma (nebo synonyma) 
Organizace: skupiny po 5-10, kroužky 

Pravidla: 
Žáci si postupně vybírají z hromádky kartiček, která je umístěna uprostřed kruhu, 
vždy jednu a vymýšlí větu tak, aby v ní použili obě uvedená slova. Pokud se to žákovi 
podaří, dá kartičku dospod a hraje další žák, pokud ne, musí si kartičku uschovat. Na 
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konci hry vyhrává ten, kdo nemá žádnou kartičku. Na závěr se všichni snaží vymyslet 
věty se slovy na kartičkách, které žákům zbyly v rukou. 

5. Z JEDNOHO CO NEJVÍC 
Zaměření: procvičení sloves 
Pomůcky: tabule, papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Učitel (nebo žák) napíše na tabuli slovo (např. nepoznamenat) a určí časový limit, 
v němž mají žáci pouze z hlásek tohoto slova vytvořit co největší počet slov stejného 
slovního druhu . Hlásky se nesmějí opakovat, nesmí se měnit kvantita samohlásek. 

Např.: NEPOZNAMENAT: poznat, poznamenat, neznát, znamenat... 

6. PIKTOGRAMY 
Zaměření: slovesa (zákazy, příkazy atd.) 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vymyslet a nakreslit co nejvíce piktogramů k vymyšleným 
slovesům. 

Např. (viz příloha č. IV. 1.) 

F. Příslovce 

1. PEXESO 
Zaměření: procvičení příslovcí 
Pomůcky: kartičky se synonymy 
Organizace: skupiny po 4 

Pravidla: 
Učitel rozdělí žáky do skupin. Soutěžit mohou buď skupiny mezi sebou, nebo 
jednotliví žáci v každé skupině. Kartičky rozložíme na hrací desku slovy dolů. První 
hráč otočí dvě libovolné kartičky. Patří-li tyto kartičky k sobě, uloží si je hráč stranou 
a má právo otočit další dvojici kartiček, jež k sobě patří. Pokračuje tak dlouho, dokud 
neotočí dvojici kartiček, které k sobě nepatří. Potom tyto kartičky obrátí zpátky 
obrázkem dolů a pokračuje další hráč. Vítězí ten, komu se podaří shromáždit nejvyšší 
počet dvojic kartiček. 
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Např . 
příčně hned 
levně bojácně 

bázlivě šťastně 
intenzívně krutě 
okamžitě mnoho 
blaženě bezvadně 
potom často 
moc napříč 

bezpečně silně 
dokonale lacině 

bezcitně nato 
mnohdy nedaleko 

beznadějně zdarma 
nadobro jistě 

blízko rudě 
bezplatně uboze 

naráz zoufale 
červeně mamě 

bídně navždy 
nadarmo rázem 

*Obměna: kartičky s antonymy 

Např. 

nahoru nezdvořile 

brzy sladce 

statečně lživě 

zvláštně dolu 

ven nezaujatě 

doprava špatně 

nízce pozdě 

hořce dovnitř 

užitečně těžce 

nadšeně bojácně 

pravdivě vysoce 
včera večer 
vesele obvykle 
dobře ošklivě 
slušně zítra 

rozcuchaně doleva 
krásně rovně 
ráno smutně 
lehce zbytečně 
šikmo učesaně 

2. VYMÝŠLÍME VĚTU 
Zaměření: příslovce 
Pomůcky: kartičky od domina - antonyma (nebo synonyma) 
Organizace: skupiny po 5-10, kroužky 

Pravidla: 
Žáci si postupně vybírají z hromady kartiček, která je umístěna uprostřed kruhu, vždy 
jednu a vymýšlí větu tak, aby v ní použili obě uvedená slova. Pokud se to žákovi 
podaří, dá kartičku dospod a hraje další žák, pokud ne, musí si kartičku uschovat. Na 
konci hry vyhrává ten, kdo nemá žádnou kartičku. Na závěr se všichni snaží vymyslet 
věty s kartičkami, které žákům zbyly v rukou. 
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G. Citoslovce 

1. CITLIVÉ VIDEO 
Zaměření: citoslovce 
Pomůcky: film na videu 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Učitel pustí film a vypne zvuk. Žáci mají za úkol postupně film doprovázet slovním 
komentářem. 

Např.: Vžžžžžm, brm, brm, túúúúútúúút, hop, bum, píp, lalala, crrr, klop, klop, 
halóóó, ...atd. 
( =Auto se žene vysokou rychlostí, muž zaparkuje před domem, vyskočí z auta, zavře 
dveře, zapne alarm a cestou domů si prozpěvuje, zazvoní a když nikdo neotvírá, 
zaklepe a zavolá: „Haló!", ...atd.) 

2. CITLIVÝ VYPRAVĚČ 
Zaměření: citoslovce 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žák napíše krátký příběh a předá ho spoluhráči, ten se ho pokusí přeložit do řeči 
citoslovcí, ostatní žáci se podle jeho slovního vyjádření snaží tento příběh napsat. 
Poté autor přečte originál příběhu a ostatní vyhodnotí, zda ho pochopili správně. 

Např.: 
Originál: Ráno vstanu, vzbudí mne budík a rychle běžím do koupelny a umyji se, poté 
se rychle nasnídám, obleču se a utíkám do školy. 
Řečeno pomocí citoslovcí: Crrrrrr, uáááá, hop, kapy kapy kap, ham, ňam, ham, srk, 
hop, skok. 
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V. JAZYKOVÉ HRY NA PROCVIČENÍ NĚKOLIKA SLOVNÍCH 
DRUHŮ DOHROMADY 

A) Jazykové hry bez pomůcek 
B) Jazykové hry s papírem a tužkou 
C) Jazykové hry s papírem tužkou a tabulí 
D) Jazykové hry s obrázky 
E) Jazykové hry s kartami, cedulkami a listy 
F) Jazykové hry s jinými materiály 
G) Jazykové hry s básní 

A) Jazykové hry bez pomůcek 

1. SLABIKOVÁ HÁDANKA 
Zaměření: procvičení podstatných jmen, přídavných jmen, číslovek, sloves 
a příslovcí 

Organizace: skupiny po dvou, třech nebo čtyřech členech 

Pravidla: 
Každá skupina si zvolí slovní druh a vymyslí slovo. Žáci si toto slovo rozdělí ve 
skupině mezi sebou po slabikách (musí tedy zvolit takové slovo, které má stejný počet 
slabika jako je počet členů). Úkolem ostatních skupin je ze slabik, které byly v různě 
zpřeházeném pořadí vysloveny, složit správný název slova. 

2- VÝPRAVA 
Zaměření: procvičení podstatných a přídavných jmen 
Organizace: celá třída, v kruhu 

Pravidla: 
Žáci jeden po druhém opakují větu, kterou řekli žáci před nimi a přidávají k ní další 
Část. 

Např.: 
Měl jsem jet na Severní pól, a tak jsem si vzal kufr a dal si do něj zimní boty. 
Měl jsem jet na Severní pól, a tak jsem si vzal kufr a dal si do něj zimní boty a teplé 
ponožky... atd. 

3 . ZOPAKUJ A PŘIDEJ 
Zaměření: procvičení podstatných jmen, číslovek a citoslovcí 
Organizace: jednotlivci, v kruhu 
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Pravidla: 
Úkolem žáků je zopakovat řetězec již uvedených slov na dané téma a přidat k němu 
další. 
Např.: 
1. žák řekne: Noe vzal na archu jednu husu - ga, ga 
2. žák zopakuje větu a přidá: Noe vzal na archu jednu husu - ga ga dva psy - haf 
haf... 

B) Jazykové hry jen s papírem a tužkou 

1. DOBROU CHUŤ ! 
Zaměření: procvičení podstatných a přídavných jmen 
Pomůcky: papír a tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vymyslet co nejvíce jídel, jejichž název se skládá ze spojení 
přídavného a podstatného jména. Názvy jídel žáci píší na papír. Kdo má nejvíce jídel 
ve zvoleném časovém limitu, vyhrává. 

Např.: 
španělský ptáček, ruské vejce, bramborová kaše, krupicová kaše, jahodový puding, 
švestkový koláč, jasmínová rýže, bramborový knedlík, houskový knedlík, vepřová 
pečené, vanilková zmrzlina, banánový jogurt,.... 

2. INICIÁLY 
Zaměření: podstatná jména, přídavná jména 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají vytvořit co nejvíce dvojic - podstatné jméno a přídavné jméno od prvních 
písmen svého jména a příjmení (iniciál). 

Např. Markéta Nová = M - N = milovaná nevěsta, modrá nit, mastná nudle, mokrá 
noha, mísa namalovaná,... 

1 KŘÍŽOVKÁŘI 
Zaměření: procvičení podstatných jmen, přídavných a sloves 
Pomůcky: papír, tužka, popř. slovník 
Organizace: skupinky po čtyřech 
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Pravidla: 
Žáci si napíší velkými písmeny název zvoleného slovního druhu, poté mají za úkol ve 
stanovené čase napsat ke každému písmenu názvu slovo začínající na toto písmeno. 
Vytvořená slova musí být zvoleného slovního druhu. Pokud žáci nevědí, mohou 
použít Pravidla českého pravopisu. Ne ke všem písmenům se podaří najít adekvátní 
slovo. 

Např.: Podstatné jméno 

p onožka 
0 bloha 
D íra 
S val 
T ok 
A merika 
T uš 
N ůše 
É ro 

J ádřinec 

M ír 

É ro 

N os 

O vce 

C) Jazykové hry s papírem, tužkou a tabulí 

1. NEJDELŠÍ SLOVO 
Zaměření: procvičení podstatných a přídavných jmen, sloves a příslovcí 
Pomůcky: papír, tužka, tabule 

Organizace: dvojice nebo celá třída společně na tabuli 

Pravidla: 
Doprostřed papíru nebo tabule se napíše jedno velké písmeno. Úkolem je pak k němu 
z obou stran připisovat další tak, aby vzniklo co nejdelší smysluplné slovo. Při 
každém prodloužení slova musí žák určit jeho slovní druh. 
Např.: a - na - ona - onak - onaký 
(slovní druhy: spojka, předložka, zájmeno, příslovce, přídavné jméno) 

nebo: u-um - uměl - uměle - umělec - umělecký - neumělecký 
(slovní druhy: předložka, podst. jm., sloveso, podst. jm., příd. jm., příd. jm.) 

2. NEOBVYKIÁ PŘIROVNÁNÍ 
Zaměření: procvičení podstatných jmen a sloves 
Pomůcky: text na papíře nebo na tabuli, papír, tužka 
Organizace: jednotlivci 
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Prav id la : 
Žáci mají nahradit slovesa a podstatná jména jinými, aby smysl přirovnání zůstal 
stejný. 

Příklad textu: 

Noc se na mě sype jako kupa štěrku. 
Cítím se jako trosečník na kře. 
Všude bylo ticho jako ve vyhaslých kamnech. 
Ludvíček se cpe jako anakonda. 
Správce řval jako kompresor. 

(večer, hromada, kamení) 
(Pátek, lavina, ostrov) 
(klid, krb) 
(papá, Adéla) 
(křičel) 

(Podle Daniely Fišerové, Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ, str. 71-85) 

3. USTÁLENÁ SPOJENÍ 
Zaměření: podstatná jména, přídavná jména 
Pomůcky: papír, tužka, tabule 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Na tabuli jsou napsány dva sloupce slov. Záci mají za úkol přiřadit slova z jednoho 
sloupce k slovům z druhého sloupce tak, aby dostali ustálené slovní spojení. Poté si 
žáci vysvětlují význam těchto slovních spojení. 

Sloupce: 
Podstatná jména: meč, chlév, vejce, vítězství, pata, muka, nit... 
Přídavná jména: Damoklův, Kolumbovo, Augiášův, Pyrrhovo, Ariadnina, Achillova, 
Tantalova,... 

*Zajímavosti: 
Tantalova muka - velké utrpení (původně trápení hladem a žízní) 
Damoklův meč - stálé hrozivé nebezpečí 
Kolumbovo vejce - těžký problém vtipně, jednoduše rozřešený 
Augiášův chlév - velký nepořádek 
Achillova pata - slabé zranitelné místo 
Ariadnina nit - vodítko, stopa vedoucí k cíli 
Pyrrhovo vítězství - draze zaplacené vítězství, problematické vítězství 

v 

(Hrátky s češtinou, 1993, str. 24) 

D) Jazykové hry s obrázky 

1. NAJDI ROZDÍLY 

Zaměření: procvičení podstatných jmen, přídavných jmen, předložek a spojek 
Pomůcky: dva podobné barevné obrázky (viz příloha č. V.I.), papír a tužka 
Organizace: dvojice 
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Pravidla: 
Učitel rozdá do dvojice dva podobné obrázky. Žáci musí porovnat oba dva obrázky 
a najít co nejvíce rozdílů a popsat je pomocí slovních druhů, která se procvičují. 
Rozdíly musí žáci napsat na papír. Kdo našel nejvíce rozdílů, vyhrává. 

2. POPIS 
Zaměření: podstatná jména, přídavná jména, předložky a spojky 
Pomůcky: obrázek k popisu (viz příloha č. V.2.), tužky, pastelky a papír 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Vylosovaný žák dostane obrázek^ Ostatní žáci sedí v lavicích a podle popisu žáka se 
snaží nakreslit stejný obrázek. Zák musí použít ve větách co nejvíce podstatných 
a přídavných jmen a předložek. Na závěr si všichni prohlídnou originál a své 
nakreslené obrázky. 

*Obměna: učitel může pro popis využít jakýkoliv okopírovaný obrázek z učebnice, 
časopisu nebo jiného materiálu. 

3. POPIS OBRÁZKU 
Zaměření: předložky, podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, příslovce 
Pomůcky: barevný obrázek (viz příloha č. V.3.), okopírované obrázky, fotografie atd. 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol použít co nejvíce vybraného slovního druhu při popisu obrázku. 

*Obměna: pohled z okna 
popis předmětu 

E) Jazykové hry s kartami, cedulkami a listy 

j . LZE TO ŘÍCT I JINAK 
Zaměření: procvičení spojek a částic 
Pomůcky: text na papíru 
Organizace: dvojice nebo trojice 

Pravidla: 

Žáci mají za úkol zařadit podtržená slova z textu obou odstavců ke slovním druhům. 

Text: 
a) Ale to se nám dnes nějak pokazilo počasí! Ze by z těch tmavých mraků na obloze 
brzy začalo pršet? Ať už jste všichni radši pod střechou! Aby tak někdo promokl na 
kost a ještě onemocněl! Vždyť příští týden jedeme na výlet! 

131 



b) Včera bylo pěkně, ale dnes se počasí pokazilo. Podle tmavých mraků na obloze to 
vypadá, že bude brzy pršet. Maminka posílá děti,_ať se schovají pod střechou. Bojí 
se, aby nepromokly na kost, protože by mohly nastydnout a nemohly by jet příští 
týden na výlet. 

Řešení: 
a) částice 
b) spojky 

*Obměna: 

Žáci mají za úkol vymyslet podobné dvě varianty s použitím slov: ale, _ať a aby. 

Příklad řešení: 

Ale no tak,netrucuj! Ať nepraskneš! Aby tak někdo přišel a rozsoudil nás! (částice) 

X 
Myslel jsem, že jsi prima, ale jsi velmi náladový. Zavolám kamarádovi, ať přijde, aby 
nám řekl, kdo má pravdu, (spojky) 

2. POPLETENÝ DOPIS 
Zaměření: podstatná a přídavná jména, slovesa 
Pomůcky: karty s textem (záměrně popletené nesmysly) 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 

Žáci mají za úkol nahradit slova, která nedávají smysl, vhodnými slovy, 

text: 
např.: Nad oblaky vysvitlo modré sluníčko a začalo svými paprsky mrazit všechno na 
zemi. Železní motýlkové poletovali nad měsícem a sáli z nich sladký nektar a kakao. 
(111 námétů pro tvořivou hru dětí, str. 125) 

3. UMÍŠ TO ŘÍCT JINAK? 
Zaměření: procvičení předložek a spojek, (nahrazení spojky předložkou) 
Pomůcky: kartičky s větami 
Organizace: dvojice, tři skupiny (3 řady) 

Pravidla: 
První dvojice z každé řady dostane kartičku s větou, např. Protože bylo nepříznivé 
počasí, bylo divadelní představení v přírodě odloženo. Na zadní straně kartičky je 
napsána předložka, např. PRO. 
Dvojice má za úkol nahradit vedlejší větu předložkovým výrazem se stejným 
významem a napsat ji do sešitu. 
Tedy: Pro nepříznivé počasí bylo divadelní představení v přírodě odloženo. 
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Poté dvojice odnese kartičku zpátky učiteli a další dvojice si může jít pro další 
kartičku. Pokud splní úkol, odevzdá kartičku učiteli a další dvojice dostane další 
kartičku. Vyhrává řada, která nejrychleji, ale také správně, vyřeší všechny úkoly. 

Poznámka: 
protože, aby (spojky) pro, kvůli (předložky) 
ačkoli, přestože (spojky) přes (předložka) 

4. USTÁLENÁ SPOJENÍ 
Zaměření: podstatná jména, přídavná jména 
Pomůcky: kartičky s podstatnými a přídavnými jmény 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol chodit po třídě a najít spolužáka s cedulkou, na které je slovo, které 
spolu s jeho tvoří ustálené spojení. Koncovku přídavného jména je nutno podřídit 
podstatnému jménu. 

Kartičky: 
1. přídavná jména: panamský, milánský, jablonecký, vlašský, uherský, plzeňský, 
turecký, olomoucký, londýnský, belgický, americký ... 

2. podstatná jména: káva, salám, tvarůžky, průplav, špagety, pivo, salát, bižuterie, 
mlha, pralinky, fotbal . . . 

F) Jazykové hry s iinvmi nomůckami 

1. ANTONYMA 
Zaměření: procvičení podstatných a přídavných jmen, sloves a příslovcí 
Pomůcky: míč 

Organizace: hraje se v kruhu s míčem 

Pravidla: 

Učitel rozehrává s míčem a hráč, kterému hodí míč, musí odpovědět protikladem, 
např.: světlo - tma, den - noc, pravda - lež... 
Učitel mění slovní druhy, tím, že oznámí slovní druh, např. příslovce. Hráči pokračují 
ve hře: např. Sucho - mokro, dole - nahoře, ráno - večer,... 
*Obměna: SYNONYMA 

2JCPO - CO DĚLÁ - KDE 
Zaměření: procvičení podstatných jmen, předložek a sloves 
Pomůcky: 4 linkované papíry, tužka, hrací kostky 
Organizace: skupinky po čtyřech 
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P r a v i d l a : 
Žáci mají za úkol napsat na každý papír šest slov. Na první papír napíše jeden žák šest 
podstatných jmen pod sebe (jména živých tvorů), druhý napíše na druhý papír pod 
sebe šest sloves, třetí napíše na třetí papír pod sebe šest předložek a čtvrtý napíše šest 
podstatných jmen určující místa (tramvaj, pošta, most atd.). 
Žáci podle hodu kostkou vybírají z každého listu kombinaci „Kdo - co dělá - kde" 
a tvoří náhodné věty. Poté se věty přečtou celé třídě. Vyhrává skupina s nejvtipnější 
větou. 

G) Jazykové hry s básněmi 

1. HRÁTKY S BÁSNÍ 
Zaměření: příslovce, přídavná jména 
Pomůcky: text na papíře nebo na tabuli 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol: 
1) zařadit vyznačená slova z básničky ke slovnímu druhu. Bude to u všech stejný 
slovní druh? 
2) poznat, o kterou hru v básničce jde. 

Text: 
PĚŠEC 
Pěšec, co mu síly stačí, 
zvolna vpřed si klidně kráčí. 
Pozor nikdy nesmí zpátky! 
Jeho krok je velmi krátký. 
Pěšec nevykročí dlouze, 
políčko vpřed smí pouze, 
jenom jednou se to změní: 
z původního postavení 
smí se jeho nožička 
pohnout o dvě políčka! 

(Inna Veselá, Jiří Veselý, v Čeština s překvapením pro 4. Ročník ZŠ, str. 71 - 85) 

V 

Řešení: 
1) všechna slova jsou příslovce, výjimkou je přídavné jméno původní. 
2)šachy 
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VI. HRY NA PROCVIČENÍ VŠECH SLOVNÍCH DRUHŮ 

A) Jazykové hry bez pomůcek 
B) Jazykové hry s papírem a tužkou 
C) Jazykové hry s papírem tužkou a tabulí 
D) Jazykové hry s kartami, cedulkami a listy 
E) Jazykové hry s jinými materiály 
F) Jazykové hry s básní 
G) Jazykové hry s rytmem 

A) Jazykové hry bez pomůcek 

1. ANAGRAMY 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol ve dvojici vytvořit z jednoho slova nebo slovního spojení jiná tak, 
že zkombinují písmena. Vznikne tak nové slovo či nová slova s odlišným významem.' 
U každého slova musí žáci určit slovní druh. 
Žáci můžou nebo nemusí brát v úvahu diakritická znaménka. 

Např.: 

a) z jednoslabičných slov: 
JSME - JSEM, HRAD - HADR, KOŠ - ŠOK, 

b) z dvojslabičných slov: 
OKAP - PAKO, MASO - OSMA, SKOK - KOKS, JSME - JSEM, NEBE - EBEN 
OTEC - OCET, LÁSKA - SKÁLA, HRAD - HADR, KOŠ - ŠOK, NÁROK -
KORÁN, ADAM - DÁMA, POSTELE - PES TĚLO, ČESKÝ - SÝČEK, 

c) z trojslabičných slov (lépe použít tužku a papír): 
LETIŠTĚ - LET TĚŠÍ 
POLEDNE - NE PODLE 
PRŮVODCE - VŮDCE PRO 
KALENDÁŘ - DÁN LÉKAŘ 
PŘÍZVUKY - ŘÍZ V PUKY 
SANITCE - ČEŠTINA 

d) ze jmen: 
LUCIE KRUTÁ - TULÁK I RUCE 
LARISA NAŠKOVÁ - KOVÁŘ NA SALAŠI 
TAMARA TOPINKOVÁ - TRAM A PANÍ TOKOVÁ 
OLIVER KRUTÝ - TKLIVÉ ROURY 
EVA HOLUBÁŘOVÁ - VÁHA, BOULE A ROV 
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JAROSLAVA DAŠKOVÁ - JÁROVA SLADKÁ SOVA 
PETŘÍK KRUTÝ - RTÍK U PETRY K. 
JAROSLAV DAŠEK - VĚŠÁK ROD JÁSAL 
SIMONA PIŠLOVÁ - POVÍŠ: „MONA LIS A" 

2. HRA NA CÍSAŘE 
Zaměření: určování slovních druhů 
Organizace: skupiny po 5-8 členech 

Pravidla: 
V každé skupině je vybrán jeden žák-císař, ostatní mu musí postupně říkat různá 
slova (nejlépe v kontextu celé věty) a císař musí vždy odpovědět, o jaký slovní druh 
se jedná. Pokud císař odpoví špatně, provede se výměna a na jeho místo nastupuje 
žák, který mu zadal poslední slovo. 

3. HRA NA KRÁLE 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci si stoupnou na svých místech. Učitel si vybere žáka a řekne mu slovo, např. 
modrý. Žák musí odpovědět o jaký slovní druh se jedná, tedy např. přídavné jméno. 
Pokud odpoví správně, zůstává stát, pokud špatně, sedne si. Vítězem, a tedy králem, 
se stává poslední stojící. 

4. NEOMEZENÝ VLÁDCE 
Zaměření: určování slovních druhů 
Pomůcky: židle 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Kdo chce být neomezený vládce, češtinář, sedne si na židli před tabuli. Žáci mu 
v předem určeném pořadí kladou otázky, (např. „Jakým slovním druhem může být 
slovo vrchní?" nebo „Řekni, může být slovo ať spojkou?" atd.) 
Vládce na otázky odpovídá, ostatní dávají pozor a kontrolují správnosti odpovědí 
spolu s učitelem. Kdo položí otázku, na kterou vládce neumí odpovědět nebo 
nesprávně odpoví, vystřídá jej. Vítězí ten, kdo odpověděl správně na největší počet 
otázek v jednom sledu. 

5. NEPŘESTÁVEJ MLUVIT 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Organizace: jednotlivci (nebo dvojice) 
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P r a v i d l a : 
Učitel zvolí slovní druh a žák nebo dvojice hráčů (střídající se) začne odříkávat slova 
patřící do zadaného slovního druhu. Žádné slovo se nesmí opakovat. (Možno 
kombinovat s pohybem, za každé slovo krok dopředu.) 

6. SLOVNÍ ŘETĚZ 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Organizace: žáci sedí v kruhu 

Pravidla: 
Žáci po směru hodinových ručiček říkají slova, která jsou stejného zvoleného 
slovního druhu. 
Např. příslovce: První žák řekne: Dolů. Druhý řekne: Dolů a nahoru. Třetí řekne: 
Dolů a nahoru a rovně. atd. 

7. VĚTA NA KAŽDÝ DEN 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Každý žák postupně si připraví jeden větný celek a přečte ho celé třídě nebo napíše na 
tabuli, vždy na začátku nebo na konci hodiny. Žáci mají za úkol určit slovní druhy 
všech slov. 
Žák si může přinést z domova oblíbený citát, krátkou anekdotu, říkanku nebo 
básničku. 

*Poznámka: 
Pokud si učitelé lámou hlavu, kde stále brát včty, na kterých by se mohlo procvičovat určováni 
slovních druhů, tak aby se žáci při tom i něco nového dozvčděli nebo se na procvičování dokonce 
těšili, lze využít také stolních kalendářů. Každý rok je jich v nabídce mnoho různých druhů. Pro 
potřeby učitele v hodinách českého jazyka jsou vhodné takové kalendáře, které obsahují na každý den 
anekdotu, citát, pranostiku atd. (Např. pranostika v kalendáři Jána Zakopčaníka: „Vyjde-li jezevec 
o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí" se přímo vybízí k opakování slovních druhů.) 

8. ZAKÁZANÝ SLOVNÍ DRUH 
Zaměření: procvičení vybraného slovního druhu 
Organizace: jednotlivci 

Motivace: 
V pohádkách mají králové různé vrtochy. Tento král zakázal používat např. zájmena. 
Hned svolal všechny své poddané a každému z nich položil jednu otázku. Dával 
přitom bedlivý pozor, zda v jejich odpovědích neuslyší zakázaný slovní druh. Pokud se 
spletl samotný král, ti, kteří byli ve vězení, byli osvobozeni. 
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Pravidla: 
Dobrovolník hraje krále a ptá se jednotlivých žáků na různé otázky. Tázající 
odpovídají. Král se ptá tak dlouho, dokud neudělá chybu. 

9. ZVÍŘEČÍ ŘEČ 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Organizace: skupinky po dvou až čtyřech 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol doplnit slova, která by se vybraným zvířatům nejlépe vyslovovala 
a u slov určit slovní druh. 

Např.: 
Vrána: kráá - krááádla krááásnou krááábici 
(Slovní druhy: citosl - sloveso, příd. jm., podst. jm.) 
Kráva: búúú - búúúvol búááde búúúúdit búúúraky 
(slovní druhy: citosl. - podst. jm., sloveso, podst. jm.) 
Ovce: bééé - beeeran beeez beeezu beeenevolentne beeežel 
(slovní druhy: citosl. - podst.jm., předl., podst. jm., příslovce, sloveso) 

B) Jazykové hry s papírem a tužkou 

1.BAREVNÉ SLOVNÍ DRUHY 
Zaměření: všechny slovní druhy 
Pomůcky: pastelky, papír 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vyjádřit jaká barva se hodí k jednotlivým slovním druhům 
a vysvětlit proč. 

2. CO DOKÁŽE ČÁRKA 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají vytvořit co nejvíce dvojic slov, ve kterých čárka změní smysl a někdy 
i slovní druh. 
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Např.: párky -— parky (obě slova podstatná jména) 
dráha — drahá (podstatné jméno — přídavné jméno) 
sudý — sudy (číslovka — podstatné jméno) 
krůty — krutý (podstatné jméno — přídavné jméno) 

3. DLOUHÁ SLOVA 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice či trojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vymyslet nejdelší slovo. 
Jakého bude asi slovního druhu? 

* Zajímavosti: 
1. podstatné jméno: 
-nejdelší úřední název města v Čechách: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
(Kuriozita: 
58 písmen=rekord, velšské město: 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwll-llantysiliogogogoch!) 

2. přídavné jméno: 
nejneobhospodařovávatelnější (28 písmen) 
nejneosamostatňovávatelnější (28 písmen) 
nejnevykrystalizovávatelnějšího (31) 
nejnezpravděpodobnostňovávatelnější (34 písmen) 
nejzdevětadevadesáteronásobitelnější (36 písmen) 

3. číslovky: 
řadové: devětadevadesátý, 
násobné: stočtyřiatřicetkrát, 

(na bankovních tiskopisech: jedentisícdevětsetosmdesátsedm) 

** Extra: 
nejdelší slovo bez samohlásek: scvrnkl 
slovo se všemi samohláskami: dvacetikoruny 
slovo s největším počtem stejných samohlásek: neseberete 

4. JAKO WERICH 
Zaměření: všechny slovní druhy 
Pomůcky: papír a tužka 
Organizace: skupiny po čtyřech 

Motivace: 
Žil kdys kdes chlap. Dá se mu říct též muž či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. 
AJu on krad, ten chlap. Krad, co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad. 
Ryl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvozd se tměl, tam, kde spal 
chlap. 
Spal den a noc, neb pil jak Dán. Když jím třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad. 
Jed by. A pil! Spíš pil, jen mít zač! Měl ret jak troud 
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P r a v i d l a : 
Žáci mají za úkol napsat co nejvíce vět s jednoslabičnými slovy a určit u slov také 
slovní druh. 

* Zajímavosti: 
SMYSLUPLNÁ SLOVA 
a) o jednom písmenu: a, e, i, o, s, u, v, z 
b) o dvou písmenech: 
zájmena: my, vy, on, co... 
předložky: ve, na, od, ku... 
spojky: až, 
příslovce: tu,.. 
částice: ať.. 
citoslovce: jo, hm... 
další slova : že, či, by, ať, ze, se, do, on, už, já, to, ne, no, ta, ty apod.) 
c) o třech písmenech: 
např.: Tak kam teď jde? Zas asi sem. 

5. KOLIK SLOV ZA 3 MINUTY 
Zaměření: slovní zásoba, procvičení slovních druhů 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol napsat co nejvíce slov začínajících na zadané písmeno, např. K. 
Poté se učitel ptá žáků, jaká podstatná jména začínající na K mají, jaká přídavná atd. 

6. KROUŽEK POEZIE 
Zaměření: procvičování slovních druhů 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vymyslet rýmy ke slovům. 
2 varianty 
a) jednoduchá: stejné slovní druhy: 
pátek - svátek, didaktický - praktický, naše - vaše, 

v 

b) složitá: různé slovní druhy: 
vlasy - sežehla si, mobil - rozbil, kuře - oře, ladí - mládí... 

7. MIŠMAŠ 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice, trojice nebo čtveřice 
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Pravidla: 
Učitel zadá žákům střed slova, např. ard. Žáci nacházejí v určeném časovém limitu co 
nejvíce slov s tímto středem, např. sardinky, pardál, kardinál, kardinálně, Dardanely 
ap. Ke každému slovu napíší jakého je slovního druhu. Vyhrává skupina s nejvíce 
správně napsanými slovy. 

8. PSANÍ VĚTY NA POKRAČOVÁNÍ 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: papír, tužka 

Organizace: skupiny jsou vytvořeny ze žáků sedících za sebou v řadě 

Pravidla: 
Učitel řekne název slovního druhu, např. předložka a žáci (v poslední řadě) zapisují 
jejich příklady na papír, např. před, poté papír přeloží a podají ho spolužákům před 
sebou, učitel řekne jiný slovní druh, např. podstatné jméno a žáci napíší jeho příklad, 
např. maminka, a postup se opakuje tak dlouho, až se papír dostane k posledním 
žákům (v první lavici), ti napíší příklad slovního druhu a poté napíšou celou větu na 
tabuli. 
PŘED MAMINKA SKÁKAT NOVÝ KOLO 
„Před maminkou skáče nové kolo." 

9. PUZZLE PŘÍBĚH 
Zaměření: všechny slovní druhy 
Pomůcky: papír, tužka, tabulka se slovními druhy 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Jeden z dvojice napíše krátký příběh (maximálně o pěti větách), ale namísto 
některých slov napíše jen číslici (od 1 do 10, podle tabulky s pořadím slovních druhů) 
a druhý žák musí doplněním správného slovního druhu namísto číslice příběh přečíst. 

Např.: 
10. zvoní budík. Petr spí 8, 5. Najednou 3, 5 a vidí, 8, 5. Nemytý, 7 snídaně, 7 
otevřenou 1 pádí 7, 1. 

10. SLABIKOVÝ ŘETĚZ 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: tužka, papír (nebo tabule) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol vytvořit slabikový řetěz tak, že vymyslí slovo, které začíná na 
slabiku, na kterou končí předešlé slovo a napíší ho na tabuli. U každého slova se musí 
určit slovní druh. 

Např. Koneč/ ně/ja/ký /chat /ky /má/cet /ky / čle/ no/vé/na/po/sle/dy... 
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Slovní druh: příslovce (konečně), zájmeno (nějaký), sloveso (kýchat), podstatné 
jméno (chatky), sloveso (kymácet), podstatné jméno (cetky), podstatné jméno (kyčle), 
podstatné jméno (členové), podstatné jméno (véna), příslovce (naposledy)... 

11. ŠTAFETA SE SLOVNÍMI DRUHY 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: papír a tužka 

Organizace: skupiny rozdělené podle zasedacího pořádku, řady 

Pravidla: 
Učitel řekne slovní druh, např. zájmeno, první hráč ve štafetě na povel napíše první 
slovo, které je zájmenem a rychle předá papír dalšímu žákovi, ten napíše další 
zájmeno a pošle papír zas dál. Vyhrávají ti, kteří mají správně a také nejrychleji 
napsaná slova. 

12. VĚTA SLOŽENÁ ZE SLOV ZAČÍNAJÍCÍ STEJNÝM PÍSMENEM 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Učitel nebo zvolený žák potichu odříkává abecedu a další žák řekne: „Stop!". Žáci 
mají za úkol vymyslet a napsat větu se slovy začínajícími na toto písmeno. Poté musí 
určit u všech slov slovní druhy. 

Např.: V: 
Václave vidle vem, (podstatné jméno, podstatné jméno, sloveso) 
vyžeň vlka ven. (sloveso, podstatné jméno, příslovce) 
Václav vidle vzal, (podstatné jméno, podstatné jméno, sloveso) 
vlka ven vyhnal. (podstatné jméno, podstatné jméno, sloveso) 

K. 
Klepity, klepity klap, kopyta kobyly klapala. 
(3X citoslovce, podstatné jméno, podstatné jméno, sloveso) 

J3. ZEMĚ, MĚSTO 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů kromě částic 
(obdoba hry „Země, město", ale místo země, města, zvířete a věci jsou skupiny slov 
rozděleny podle slovních druhů. 
Pomůcky: papír, tužka 
Organizace: práce ve dvojicích 

Pravidla: 
Výhercem je ten, kdo nejrychleji a správně zaplní nejvíce políček. Ne vždy se podaří 
vyplnit všechna políčka v časovém limitu. Kdo je první hotov, vykřikne „dost!" 
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a ostatní přestanou psát. Některá slova mohou být více druhy, proto musí být při 
kontrole vždy řečena tato slova v kontextu věty. 
Např. J: 

podstatné jméno přídavné jméno zájmeno číslovka sloveso příslovce předložka spojka částice citoslovce 1 
Jana jiskřivá já jedna jódlovat jímavě jen jelikož i ó jau | 

C) Jazykové hry s papírem, tužkou a tabulí 

1. CO TAKHLE DÁT SI MATEMATIKU? 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: tabule, papír, tužka 
Organizace: skupiny po čtyřech 

Pravidla: 
Učitel napíše na tabuli větu, např. Naše Věra češe jabloň. 
Věta obsahuje tyto slovní druhy: zájmeno + podstatné jméno + sloveso + podstatné 
jméno. 
Jelikož přiřazujeme slovním druhům čísla, můžeme si procvičit sčítání: 
3+1+5+1=10 
Výsledným číslem je tedy číslo deset. 
Pokud je výsledným číslem číslo menší nebo rovno deseti, žáci mohou odpovědět 
místo čísla odpovídajícím slovním druhem, v tomto případě druhem, který je na 
desátém místě - citoslovcem, např.: Mňau! 

*Obměna: 
1. Věty mohou vymýšlet skupiny na své protivníky. 
2. Skupiny mohou říci číslo a druhé skupiny musí vymyslet větu, která bude mít 

součet všech slovních druhů stejné. 
Např.: první skupina řekne číslo: „8!" 
Číslo 8 může být například součtem čísel 1 +5+2. 
Druhá skupina odpoví např.: Malý pejsek zaštěkal. 
Je možné pořadí slovních druhů ve větě měnit. 

*Obměna: 
Skupinky se snaží vymyslet větu s co nejmenším (První pomoc) nebo největším 
součtem slovních druhů (Ať mi ten roztomilý pejsek hned přinese svačinu z kuchyně!) 

*Obměna: 
Skupinky se snaží vymyslet větu, aby šla slova za sebou tak, jako jdou čísla. 
Např. Marie nás čtyřikrát okřikla. ( 1 + 3 + 4 + 5 ) 

ÍL POZTRÁCENÉ ČÁRKY 
Zaměření: procvičování slovních druhů 
Pomůcky: tabule 
Organizace: jednotlivci 
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Pravidla: 
Na tabuli jsou v jednom sloupci napsána slova a žáci mají za úkol doplnit slovům 
ztracené čárky a upozornit, zda se čárkou změní nejenom význam slova, ale i slovní 
druh. 

(Je lepší použít tato slova hned ve větách pro kontrolu pochopení významu slova.) 

Např.: 
dojit (krávu) - sloveso - dojít (pěšky) - sloveso 
peče (koláč) - sloveso - péče (starost) - podstatné jméno 
Další příklady slov: 
léta, vina, kosi, supi, plena, rada, pracička, děla, mast, past, byt, vila, pára, cela, váha, 
žebra,... 

3. VÝMĚNA PÍSMENEK 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: papír a tužka, tabule 
Organizace: 
a) dvojice (žáci hrají střídavě mezi sebou) 

b) jednotlivec (který vymyslí slovo a napíše ho, a ostatní, kteří vyměňují písmenka) 

Pravidla: 
Úkolem žáků je vyměnit jedno písmeno v napsaném slově za jiné tak, aby se změnil 
slovní druh: 
1. žák napíše na papír slovo, např. DLOUHO (příslovce) 
2. žák změní O na Ý, a tak vznikne nové slovo: DLOUHÝ (přídavné jméno) 
Příklady dalších slov: 
NIKDY (příslovce) — NIKDO (zájmeno) 
TY (zájmeno) — TU (příslovce), TÚ (citoslovce) 
AŤ (částice) — AŽ (spojka), AŠ (podstatné jméno) 
ZÁDA —ZÁDY (příslovce) ^ 
JEZ (podstatné jméno) — JEĎ (sloveso) 

*Obměna: 
Žáci mají za úkol vyměnit jedno písmenko ve slově za jiné tak, aby se slovní druh 
nezměnil. 

Např. DRUHY (podstatné jméno) — PRUHY —(podstatné jméno) — KRUHY 
(podstatné jméno) 

4. ZÁMĚNA 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: tabule, papír, tužka 
Organizace: dvojice 
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P r a v i d l a : 
Na tabuli jsou napsána slova se zvýrazněnými písmeny. Dvojice mají za úkol zaměnit 
zvýrazněné písmeno za jiné a vytvořit tak co nejvíce jiných slov (tato slova nemusí 
být v základním tvaru.) 
Dvojice, která má nejvíce napsaných slov, vyhrává a přečte svá slova. Třída 
dohromady určuje slovní druhy těchto slov. 

Např.: 
DAR: bar, car, jar, par, var, čar 
BOJ: bob, boč!, bod, boř!, bos, bot, box, bok, bol 
PŮL: pal!, pel, pól, pil, pěl, pyl, pel 
ROD: bod, hod, jod, sod, vod, chod 

D) Jazykové hry s kartami, cedulkami a listy 

1. DOMINO 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: kartičky domina (v první části je číslice (1-10, pořadí slovních druhů), ve 
druhé části je napsané slovo) (viz příloha č. VI. 1.) 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci rozmístí kartičky nápisem dolů na svůj stůl. Žáci se postupně obracejí kartičky 
tak, že první položí obrácenou kartičku na stůl a druhý žák otočí další a rozhodne, zda 
je možné ji připojit k první. Dále kartičku otočí první a hledá, zda ji může k dvěma 
obráceným kartičkám položit atd. 
Hra končí, když jsou všechny kartičky vyčerpány nebo když není možné připojit 
žádnou kartičku. 

2. DOPLŇOVÁNÍ SLOV 
Zaměření: doplňování slovních druhů 
Pomůcky: kartičky, na kterých jsou napsány větné celky, počet kartiček je stejný jako 
počet dětí. (okopírované texty z učebnice) 
Organizace: jednotlivci 

v 

Pravidla: 
Žáci mají k dispozici kartičky s větami a jejich úkolem je správně doplnit slovní druh 
Vyhodnocení může proběhnout buď ústně, nebo si žáci ve dvojici kartičky vymění 
a společně vyhodnotí. 
Pes venku. 
Na mňouká kočka. 

3. HAD 
Zaměření: rozlišit slova - procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: karty s dlouhým nesmyslným slovem 
Organizace: dvojice 
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Pravidla: 
Žáci mají za úkol rozdělit dlouhé nesmyslné slovo tak, aby vznikl smysluplný text. 
U každého slova musí určit slovní druh. Vyhrává dvojice, která nejrychleji a bez chyb 
zvládne úkol. 

Např. 
JEDNOUSIPEJSEKVRAZ1LDOPACIČKYOSTRÝSTŘEPAUAUTOTOBOLISEDĚ 
LPAKSTLAPIČKOUZAVÁZANOUANEMOHLBĚHATVENKUCHUDINKA 

4. HLEDÁME SE 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: kartičky se slovy, příslušející k různým slovním druhům. Kartičky musí 
tvořit skupiny (dvojice, trojice...). Skupin musí být deset, tak jako slovních druhů, 
(viz příloha č. VI.2.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Každý žák si vylosuje jednu kartičku a hledá k sobě ve třídě žáka, který má slovo 
příslušející ke stejnému slovnímu druhu. Na závěr musí proběhnout společné 
odůvodňování. 

*Obměna: 
Žáci chodí po třídě a když učitel řekne: „Našli jsme se dva!", žáci vytvoří dvojice 
a pokusí se vymyslet větu se slovy, napsanými na jejich kartičkách. Poté žáci znovu 
chodí po třídě, dokud učitel znovu neřekne: „Našli jsme se - ale změní dvojice na -
trojice!" Žáci musí vytvořit trojice a vymyslet větu s třemi slovy na kartičkách. 
Učitel může zvyšovat počet členů ve skupinách. 

5. KOLOTOČ 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: kartičky se slovy příslušející k různým slovním druhům (viz příloha 
č. VI.2.), židle 

Organizace: jednotlivci, v kruhu 

Pravidla: 
Každý žák dostane jednu kartičku. Hráči se posadí do kruhu na židle; jeden hráč 
zůstane stát uprostřed kruhu. Stojící žák vyvolává, např. „Všichni, kteří mají přídavné 
jméno, se přemístí". Během přesunu vyvolaných žáků se stojící žák snaží zaujmout 
místo na uvolněné židli. Podaří-li se mu to, dostane kartičku se slovem a na jeho 
místo nastupuje žák, na kterého nezbyla židle. Pokud řekne „kolotoč", musí si místo 
vyměnit všichni hráči. V průběhu hry jsou dětem kartičky obměňovány, aby neustále 
musely přemýšlet, který slovní druh mají. 
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6. KUFR 
Zaměření: procvičováni všech slovních druhů 
Pomůcky: karty s názvy slovních druhů (viz příloha č. VI.3.) 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Jeden ze soutěžících partnerů má za úkol definovat slovo, které je na kartě, zatímco 
druhý musí přijít na to, o jaké slovo se jedná. Kartu drží učitel nebo je nalepena na 
tabuli tak, aby ji celá třída viděla. Pravidlem je, že se nesmí udávat příklady. 

7. LOVCI PEREL 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů - možno hrát jako dlouhodobou hru 
v rámci krátkých pětiminutovek na začátku hodiny 
Pomůcky: mušle vystřižené z papíru, psací potřeby, symbolické „perly" (kuličky) 
Organizace: je-li počet žáků ve třídě vyšší než 15, vytvoří dvojice, při nižším počtu 
mohou žáci pracovat samostatně 

Pravidla: Učitel vystříhá z papíru mušle, očísluje je, připne na ně kancelářskou 
sponku a nalepí na ně věty: přísloví (např. Zpravidla chválíme jen proto, abychom 
byli chváleni). 
Ve třídě je vymezeno místo - „naleziště perel", kam chodí „lovec" (jeden člen každé 
skupiny, „lovci" se mohou během hry střídat) a „loví mušle". Po každém vylovení 
mušle se lovec vrací do lavice a řeší obsah mušle - přečte si větu a nadepíše slovní 
druhy. Ve skupině se nesmí najednou řešit více než jedna mušle. 

8. NA RODINY 
Zaměření: rozlišování slovních druhů 
Pomůcky: popisky k označení stanovišť, kartičky se slovy příslušející k různým 
slovním druhům (viz příloha č.VI.2. a č.VI.3.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Učitel vytvoří ve třídě deset stanovišť. Každý žák si z hromady kartiček vybere jednu 
a odnese ji na správné stanoviště. Po skončení proběhne společná kontrola 

\ \ 

9. NA RYBÁŘE 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: kartičky s písmenky, interpunkčními znaménky, slabikami... Mohou být 
také plastové uzávěry s nalepenými písmeny (viz příloha č. VI.4.) 
Organizace: dvojice nebo trojice 

Pravidla: 
Na dně rybníka (na koberci) jsou rozházena písmenka - rybičky. Rybáři se snaží 
z ulovených písmenek složit co nejdelší slovo. Čím větší slovo, tím větší ryba. 
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* O b m ě n a : 
Žáci musí skládat z písmen jen slova, příslušející k určitému slovnímu druhu, 
(viz příloha č. VI.5.) 

10. NA SLEPIČKY 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: kartičky s písmenky nebo plastové uzávěry s nalepenými písmeny (viz 
příloha č.VI.4.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Slepičky (žáci) poskakují na jedné noze mezi rozházenými písmenky a snaží se 
nazobat co nejvíce písmenek, z nichž skládají slova - jednoslabičná. Písmenka, která 
neupotřebí, musí vrátit zpátky, 
(viz příloha č. VI.6.) 

11. POSTAV SE! 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: karty přibližně rozměru A5, na nichž jsou napsány slovní druhy (viz 
příloha VI.3.) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Žáci si pověsí na krk nebo drží v rukou kartu s jedním ze slovních druhů. Učitel čte 
velmi pomalu libovolně zvolený text - žák se postaví vždy, když pozná v textu „svůj" 
slovní druh. Po každých 2-3 minutách si mohou žáci kartu navzájem vyměnit. 

12. TŘÍDĚNÍ VĚTNÝCH CELKŮ 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: sada kartiček (viz příloha č. 1.3) 
Organizace: dvojice nebo trojice 

Pravidla: 
Každá skupina dostane stejnou sadu asi 20 kartiček obsahujících různé větné celky 
v nichž je označeno vždy jedno slovo. Skupiny musí označená slova roztřídit podle 
slovních druhů. Ta skupinka, která je roztřídí první správně, vyhrává. 

13. VYVOLÁVANÁ 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: karty přibližně rozměru A5 se slovními druhy, karty si žáci pověsí na krk 
neboje umístí na lavici tak, aby na ně bylo dobře vidět (viz příloha VI.3.) 
Organizace: jednotlivci 
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Pravidla: 
Učitel žákům rozdá role (přidělí každému jeden slovní druh). Vyvolává postupně 
žáky v takovém pořadí, aby se z jejich slovních druhů dala sestavit věta. Žáci, kteří 
jsou vyvolaní, učiteli odpovídají slovem příslušného slovního druhu a přizpůsobují 
tvar slova tak, aby vznikající věta měla smysl. 
Př. Přídavné jméno (1. žák) - přídavné jméno (2. žák) - podstatné jméno (3. žák) -
sloveso (4. žák) - příslovce (5. žák). 
Malý - žlutý - míč- ležel - venku. 

E) Jazykové hry s jinými materiály 

1. BUMBRLÍČEK 
Zaměření: určování slovního druhu 
Pomůcky: míče 

Organizace: skupiny po 4-6 členech 

Pravidla: 
Jeden žák ze skupiny je vybrán jako Bumbrlíček. Postaví se před ostatní, hází jim míč 
a říká jen slova jednoho slovního druhu, např. číslovky: „šest, pátý, několik...". Žáci 
musí míč chytat. Pokud ale Bumbrlíček řekne slovo, které do dané skupiny nepatří, 
nesmí nikdo z ostatních žáků míč chytit. Jestliže se Bumbrlíček splete, nastupuje na 
místo Bumbrlíčka. 

2. HÁZENÁ 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: míč nebo polštář 
Organizace: žáci stojí v kruhu spolu s učitelem 

Pravidla: 
Učitel řekne slovní druh (např. sloveso) a hodí míč některému žákovi. Ten musí 
okamžitě odpovědět slovem, které je jeho příkladem (např. skákat) a pokračuje dál ve 
hře, tedy hodí míč dalšímu žáku a řekne název slovního druhu, jehož příklad musí říct 
ten, kdo chytil míč. Pokud není odpověď správná, musí se žák opravit, než bude ve 
hře pokračovat. 

3. NOVINY 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: noviny 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají zjistit: 
1) Jaké nejčastější slovní druhy se vyskytují v novinách? 
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* Zajímavosti: 

Nejčastější slova v českém jazyce (O češtině v číslech, str. 19-20): 
1. spojky, jednoznačně spojky A, ŽE 
2. předložky, tzv. primární, jednoznačně předložka V, NA, s jistým kolísáním v pořadí předložky 

S a Z 
3. sloveso BÝT (ve významu značícím existenci nebo jako spona, srov. Žák je pilný) 
4. zájmena, zvláště ukazovací, jednoznačně zájmeno TEN, dále vztažné nebo tázací KTERÝ 

2) Jaké jsou nej frekventovanější slovní druhy ve větách? 

*Zajímavosti: 
Frekvence slovních druhů ve větách (O češtině v číslech, str. 133-134): 

42% podstatných jmen 
14% předložek 
14% sloves 

3) Jaká jsou nejčastější podstatná jména? Přídavná jména? Slovesa? 

*Zajímavosti: 
Nejčastější podstatná jména: 
pán/pan, život, člověk, práce, ruka, den, země, lidé, doba, hlava 
Nejčastější přídavná jména: 
celý, jiný, vel(i)ký, nový, starý, národní, český, dobrý, větší, malý 
Nejčastější slovesa: 
moci, muset, vědět, chtít, jít, říci, vidět, dát (se), přijít, myslit 

4. RECYKLACE TEXTU 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: noviny, nůžky, lepidlo, bílý papír 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají ve stanoveném čase sestavit ze slov vystříhaných z novin větu a určit slovní 
druhy u všech slov. Vyhodnocení nej zajímavější věty provádí celá třída. 

Např. (viz příloha č. VI.7.) 

5. TROCHA POHYBU A TROCHA PŘEMÝŠLENÍ 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: tabule, kartičky, adhezivní guma (viz příloha č. VI.3.) 
Organizace: skupiny podle zasedacího pořádku, řady soutěží proti sobě 

Pravidla: 
Žáci přiřazují kartičky s názvy slovních druhů ke slovům ve větách, napsaným na 
tabuli. 
(Může být ztíženo zařazením „falešných" kartiček, tj. větším množstvím kartiček 
s určitým slovním druhem.) 
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F) Jazykové hry s básněmi 

1. CO TÍM CHTĚL BÁSNÍK ŘÍCI 
Zaměření: pokus pochopit nesmyslná slova (tedy rozdělit je na slovní druhy podle 
určitých znaků) - procvičení slovních druhů 
Pomůcky: text na papíře nebo na tabuli 
Organizace: dvojice, trojice 

Pravidla: 

Žáci se mají pokusit přeložit text do smysluplného jazyka. 

Tlachapoud 
Je svačvečer. Lysperníjezeleni 
se vířně vrtáčejí v mokravě. 
Vetchaří hadroušcijsou roztruchleni 
a selvy syští tesknoskuhravě. 
(Lewis Carroll, Alenka v kraji divů a za zrcadlem, str. 85) 

nebo: 

Je zbůhdarmí. Rozšuvlí jinomníci tásle obstřevlují houzně a hnuzná peleď dýmní 
houpne netýč a popruží se kouzní, sloudky kápni nad vějlím šerebrouzně, motálí se 
okrouš a šoumní rozšáple ká, piskoří se juča (a vy z toho nic nevnímáte. Člověče 
Rambousek, jak můžete žít tak primitivním životem?) 

(Jiří Kostečka, Do světa češtiny jinak, str.20-21) 

2. HRÁTKY S BÁSNÍ 
Zaměření: procvičení slovních druhů 
Pomůcky: text básně na papíře 
Organizace: jednotlivci nebo dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol porovnat zvýrazněná krátká slova. 
Patří všechna ke stejnému slovnímu druhu? 
Jsou jednoslabičná? 

O ZAJÍCOVI 
Co mu nejvíc sluší? 
Sametové uši. 
/4ťho vidíš zepředu, 
ať mu koukáš na záda, 
uši jsou ta nej větší 
zajícova paráda! 
(Jindřich Balík v Čeština s překvapením pro 4. Ročník ZŠ, str. 71 - 85) 
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*Poznámka: 
Záleží na učiteli, nebo na žákovi, jaká slova označí k porovnávání. 

3. POSLOUCHEJME 
Zaměření: procvičení všech slovních druhů 
Pomůcky: jakýkoliv krátký text (pohádka, říkanka, dopis, novinový odstavec...) 
Organizace: jednotlivci 

Pravidla: 
Učitel před samotným čtením upozorní žáky na to, aby při poslechu přemýšleli, jaký 
slovní druh se v textu nejčastěji vyskytuje. 

Příklad textu: 

Proč je tráva zelená? 
Proč máme dvě kolena? 

Jak mám lelky pochytat? 
Proč se učím počítat? 

Proč se kouří z komína? 
Proč mě bolí modřina? 

Proč nemůžu vzduchem létat 
nebo jako pejsek štěkat? 

Proč mě studí zmrzlina? 
Kdy je zralá malina? 

Proč se točí kolotoč? 
Tak už mi to řekni! Proč? 

(Hádanky a hříčky nejen se slovíčky, str. 75) 

G) Jazykové hry s rytmem 

1. MORSEOVKA JINAK 
Zaměření: všechny slovní druhy 
Organizace: jednotlivci 

Příprava: učitel říká různá slova, žáci je opakují a vytleskávají 

Pravidla: 
Zvolený žák vymýšlí na stanovený rytmus slovo. Pokud je slovo řečeno a vytleskáno 
správně, vymýšlí rytmus a zvolí dalšího hráče. 
Např. podstatné jméno: .._ = pro/pa/dák, po/pe/lář, pe/liAán 
Např. přídavné jméno: .._ = bo/ha/tý, ne/ma/lý, hra/dec/ký 
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2. MY POZOR DÁME A POSLOUCHÁME 
Zaměření: všechny slovní druhy 
Organizace: jednotlivci 

Příprava: celá třída opakuje po učiteli různá slova a vytleskává jejich rytmus 

Pravidla: 
Učitel (nebo žák) řekne název slovního druhu a počet slabik: a ukáže na žáka, který 
má chvíli na rozmyšlení a poté musí vymyslet takové slovo, spolu s vylovením ho 
také zatleská. Ten, kdo udává pravidlo, musí znát odpověď. Pokud se do časového 
limitu se svou správnou odpovědí žák vejde, vymýšlí slovní druh a počet slabik on. 
Např. Přídavné jméno na 2 slabiky krát /ký 
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VI. TESTOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ 

12 OŘÍŠKŮ PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Zaměření: testování znalostí 
Pomůcky: karty s otázkami 
Organizace: dvojice 

Pravidla: 
Žáci mají za úkol odpovědět na otázky, pokud to úkol vyžaduje, napsat i příklady 
a důvody. 

1. oříšek: 
TŘIKRÁT ..I" - Může být slovo „I" třemi různými slovními druhy? 

Odpověď: Může! 
Řešení: 
I: / o n tam přišel (9) 
I: Přišel tam Petr i Pavel (7) 
I: Tvoje věčné „ I " už mně leze na nervy (1) 

2. oříšek: VČETNĚ - příslovce či předložka? 

Odpověď: Obojí! 
Řešení: 
Příslovce: Od listopadu do dubna včetně..., nebo: prostudujte si první až desátou 
kapitolu včetně. 
Předložka: Model jezera včetně okolních hor. 
nebo: práce včetně přípravy 

3. oříšek: PRÁVĚ - příslovce či částice? 

Odpověď: Obojí! 
v 

Řešení: 
Příslovce: Ani pořádně nevěděli, že jsou právě nemocní 
Částice: Právě proto! 

4. oříšek: Předložky KROMĚ - MIMO - VEDLE - Mohm. fungovat jako příslovce? 

Odpověď: ANO! 
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Řešení: 
Kromě: Jsme doma vždy kromě v pondělí. 
Mimo: Rána šla mimo. 
Vedle: Stál těsně vedle. 

5. oříšek: 
Jakým slovním druhem může být slovo BĚHEM? 

Odpověď: 
Řešení: 
Během koncertu musí být vypnuty mobilní telefony, (předložka) 
Přiběhla indiánským během, (podstatné jméno) 

6. oříšek: 
Jakým slovním druhem může být slovo KOLEM? 

Odpověď: 
Řešení: 
Opřela se svým kolem o dům.(podstatné jméno) 
Šla jsem jen kolem, (příslovce) 
Přejel kolem obchodního domu. (předložka) 

7. oříšek: Co všechno může znamenat tvar: 
a) JÍ 
b) MÁ 

Odpověď: 
a) tvar slovesa jíst a tvar osobního zájmena ona 
b) tvar slovesa mít a tvar přivlastňovacího zájmena 

8. oříšek: Jakým slovním druhem může být slovo ZDRAVÍ? 

Odpověď: 
Podstatným jménem, přídavným jménem a slovesem 
v 

Řešení: 
Zdraví je to nejdůležitější v životě, (podstatné jméno) 
Zdraví \idé nepotřebují doktory, (přídavné jméno) 
Žák zdraví paní učitelku (slovesem) 

9. oříšek: Použijte slov DRÁT A HNÁT jako podstatných jmen a jako sloves. 

Řešení: 
ocelový drát X drát peří 
hnát u zvířete X hnát ovce na pastvu 
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10. oříšek: Určete slovní druh u slov VERSUS, BLOND, PRIMA 

Řešení: 
versus - předložka 
blond - přídavné jméno 
prima - přídavné jméno (Ona je prima holka) 

- příslovce ( Mně je tu moc prima.) 
- podstatné jméno (Moje babička chodila do primy hned po válce) 

11. oříšek: 
NAPIŠ VĚTU: 

a) bez slovesa (Např. Mladost radost) 
b) která se skládá z jednoho přídavného jména, jednoho slovesa, dvou podstatných 

jmen a dvou příslovcí (Např. Dnes přišla bílá kočka Míca domů) 
c) kde 1. slovo je přídavné jméno, 2. slovo je podstatné jméno, 3. sloveso, 

4. příslovce a 5. také příslovce. (Např. Bílá kočka přišla časně zrána.) 
d) jejíž slova začínají např. písmeny: BZBM (Např. Bílá zebra byla malá), a urči 

u slov slovní druhy, {přídavné jméno, podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno) 

12. oříšek: 
Jaký je jediný slovní druh, pro který můžeme v psaném textu použít také 
grafické zkratky? 

Odpověď: 
Číslovky! 
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