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CJ-3 Tvarosloví a pravopis
(Anotace k sadě 20 materiálů)
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Vyjmenovaná slova

Příprava obsahuje úkoly k opakování a procvičování pravopisu
vyjmenovaných a příbuzných slov. Jedná se především
o upevnění učiva probíraného v nižších ročnících. Cvičení
obsahují také správná řešení. Materiál je připraven s využitím
prvků LAT.Jsou uvedeny rovněž odkazy na odpovídající stránky
Ústavu pro jazyk český ČAV a na online cvičení, která lze
využít v dalších hodinách při průběžném opakování pravopisu.

Zdvojené
souhlásky

Příprava je zaměřena na procvičování a shrnutí učiva
o zdvojených souhláskách. Vychází z dosavadních znalostí žáků
a seznamuje je s novými příklady. Nejdříve žáci samostatně
vyvozují pravidla pro pravopis daných slov. Na dalších
stránkách jsou doplňovací cvičení a cvičení s využitím nabídky
LAT. Je připojen také odkaz na online cvičení, která je možné
využívat v dalších hodinách jako pravopisná rozcvička.

Souhláskové
skupiny

Učivo navazuje na znalosti žáků z nižších ročníků a shrnuje
pravidla. pravopisu souhláskových skupin. Na některých
snímcích jsou použity interaktivní prvky. Ke každému úkolu je
připojeno řešení, které získáme odsunutím barevných obrazců
nebo pomocí navigačního tlačítka. Příprava obsahuje také
cvičení zpracované do tabulky, správné řešení se objeví po
postupném kliknutí na jednotlivé buňky tabulky.

Předpony s-/z-/vz

Příprava je věnována procvičování pravopisu předpon s-, z-, vz-.
Shrnuje a utvrzuje u žáků učivo z minulých ročníků. z velké
části je materiál postaven na interaktivních prvcích a využití
programu LAT. Snímek č. 9 uvádí odkaz na online cvičení.

Podstatná jména

Příprava obsahuje materiál na procvičování pravopisu koncovek
podstatných jmen. Některé snímky jsou vytvořeny formou
shrnutí pravidel vztahujícím se k podstatným jménům. Zařazeny
jsou také úkoly na doplňování koncovek podstatných jmen
a interaktivní prvky Galerie SMART Notebook. Na závěr je
uveden také odkaz na online cvičení.

Podstatná jména opakování

Materiál je určen na procvičování učiva o druzích podstatných
jmen
a na opakování pravopisu koncovek podstatných
jmen.Žáci pracují převážně písemně do sešitu, kontrola se
zdůvodňováním je pak prováděna společně. v některých úkolech
žáci vyhledávají z nabídky žáci slova podle zadání nebo
samostatně vytvářejí věty s danými slovy. k jednotlivým úkolům
je vypracováno rovněž řešení.
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Přídavná jména

Příprava je k procvičování učiva o druzích, pravopisu
a stupňování přídavných jmen. Některé snímky obsahují
shrnující informace o přídavných jménech, slouží spíše pro
kontrolu teoretických znalostí žáků. v dalších částech přípravy
jsou doplňovací cvičení a cvičení, která jsou vytvořena pomocí
LAT a dalších prvků Galerie SMART. Na některých snímcích
se po odkrytí barevných obrazců objeví správné řešení. Je
připojen odkaz na online cvičení.

Zájmena

Učební materiál se věnuje zájmenům, jejich rozdělením na
jednotlivé druhy. Navazuje tak na dosavadní znalosti žáků. Dále
jsou zařazena cvičení na praktické určování jednotlivých druhů
zájmen a také na skloňování některých zájmen. v přípravě byly
využity interaktivní prvky a některé formy LAT.

Číslovky

Příprava je zaměřena na procvičování učiva o číslovkách a na
seznámení s jednotlivými druhy číslovek. Žáci zjišťují, jak se na
jednotlivé druhy číslovek můžeme zeptat, a snaží se je
charakterizovat.
Vytvořený materiál obsahuje cvičení na
doplňování správných tvarů číslovek a na rozlišování
jednotlivých druhů číslovek. k veškerým úkolů je vypracováno
rovněž řešení. k přípravě byly použity interaktivní prvky
a aktivity.

Slovesa

Materiál se zabývá učivem o slovesech. Skládá se ze snímků,
které zachycují shrnující informace o slovesných kategoriích
a slovesných tvarech. Dále jsou zařazena cvičení na doplňování
koncovek v příčestí minulém, na tvoření smysluplných vět
s daným zadáním a na správné spojení určitého slovesného
pojmu a jeho definice.

Vlastní názvy

Příprava slouží k procvičování pravopisu vlastních jmen
a názvů. Nejprve žáci zdůvodní pravopis daných jmen
a vlastních názvů, na dalších snímcích rozlišují správně
a chybně napsané pojmy. Některá cvičení jsou doplňovací nebo
určená k opravě chybně napsaných jmen nebo názvů. vlastní. Ke
každému cvičení je vytvořeno také správné řešení. v přípravě
byly využity interaktivní činnosti.

Skloňování
podstatných jmen

Příprava je určena k opakování a procvičování učiva
o podstatných jménech. Nejdříve jsou zařazena cvičení na
určování druhů podstatných jmen, další úkoly jsou zaměřeny na
tvoření a doplňování správných tvarů zadaných podstatných
jmen. Příprava je doplněna o správná řešení jednotlivých úkolů.
k vytvoření materiálu byly použity interaktivní prvky.

Jména osobní
a zeměpisná

Materiál byl vytvořen pro opakování učiva o vlastních
a zeměpisných jménech. Žáci samostatně tvoří správné tvary
vlastních jmen a příjmení mužského i ženského rodu. v dalších
cvičeních doplňují správně vytvořené tvary jmen a názvů obcí.
Nově se seznamují se skloňováním firem a institucí. Všechna
cvičení byla byla vytvořena s použitím interaktivních prvků
a jsou doplněna o správné řešení.
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Dvojné číslo

Příprava je určena k procvičování tvarů podstatných jmen
označujících párové části těla. Zároveň je uvedeno použití těchto
slov pro pojmenování věcí. Nejdříve se žáci seznámí s formou
dvojného čísla a konkrétními tvary podstatných jmen, kde je
duál použit. Pak vytvářejí u zadaných slov duálové tvary,
v dalších úkolech rozlišují správné použití duálu a pravidelné
skloňování podle vzorů u některých podstatných jmen. Je vždy
připojeno správné řešení.

CJ-3_15

Přídavná jména opakování

Materiál obsahuje cvičení na přídavná jména. Některé úkoly
vycházejí z úvodního textu, další jsou určené na rozlišování
druhů přídavných jmen nebo na doplňování –í/-ý. Je zařazeno
také cvičení na vyhledávání daných přídavných jmen s využitím
osmisměrky. Doplňovací cvičení je možno využít i na písemné
vypracování. Ke snímkům s úkoly je připojeno správné řešení.

CJ-3_16

Slovesa opakování

Příprava obsahuje cvičení na opakování učiva o slovesech.
Úkoly jsou určeny spíše ke společnému ústnímu provedení.
Snímky jsou vytvořeny s využitím interaktivních aktivit. Ke
všem úkolům jsou pro kontrolu správnosti vytvořena řešení.

Příslovce

Příprava je zaměřena na výklad a procvičování učiva
o příslovcích. Žáci se seznámí s druhy příslovcí i s jednotlivými
způsoby jejich tvoření. Použity byly často aktivity z nabídky
LAT, dále cvičení na doplňování správných tvarů příslovcí
podle významu i ve vystupňované formě. Příprava obsahuje
rovněž řešení pro jednotlivé úkoly.

Souhrnné
opakování
pravopisu

Snímky obsahují úkoly určené k procvičování různých
pravopisných jevů. Převažují úkoly na doplňování, jsou vhodné
pro ústní i písemné zpracování. Žáci také vyhledávají slova
a výrazy napsané pravopisně správně.V materiálu byly použity
také úkoly z nabídky LAT. Pro kontrolu správnosti je vždy
uvedeno řešení.

Souhrnné
opakování
mluvnice

V jednotlivých úkolech si žáci zopakují učivo o slovních
druzích a tvoření správných tvarů ohebných slov. Jsou zařazena
také cvičení na určování druhů podstatných jmen a číslovek.
v materiálu byly použity některé aktivity z LAT nabídky a další
interaktivní prvky. Cvičení na doplňování je vhodné na písemné
vypracování. Ke každému úkolu je vypracováno správné řešení.

Jazykový rozbor

Příprava je vytvořena jako celkové opakování mluvnice
a pravopisu. Snímek č. 3 - obsahuje výchozí text pro jednotlivé
úkoly, na které odkazují navigační tlačítka s čísly v dolní části
stránky. Snímek č. 4, 5, 6 - kontrolu správnosti můžete provést
vytažením modré záložky na dané stránce. Snímek č. 7 je určen
na doplňování koncovek u sloves v příčestí minulém.

Cj-3_14

CJ-3_17

CJ-3_18

CJ-3_19

CJ-3_20
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