Český Jazyk:
2.roč.: Psaní/čtení /Půlhodinky psaní + pohádková knížka- spol.četba/
4.roč.: Druhy slov /procvičování/.
Motivace: Blíží se vánoce !(otázky, odpovědi,zážitky)-společné pro
všechny děti ve třídě.
Po krátké“besedě“ si žáci 4.roč. na PC otevřou v Dokumentech pracovní list
s názvem Slovní druhy. Následně plní zadané úkoly:
A: Co bys rád našel pod stromečkem?
B: Co budeš dělat ve volných dnech?
C: Kolik členů rodiny na Štědrý den asi uvidíš?
D: Čí nebo jaký dárek ti udělal radost loni?
Úkoly: napiš vždy 2- 3 slova k jednotlivým otázkám, na konci řádku
pokaždé urči, o jaký slovní druh se jedná, zapiš číslo slovního
druhu a název podtrhni :
Slovní
druhy
A:……………………………………………………………………………………………..
B:………………………………………………………………………………………………
C:………………………………………………………………………………………………
D:…………………………………………………………………………………………….

Které slovní druhy ještě znáš (zapiš jen jejich čísla)………………………………….
Které slovní druhy označujeme jako:
ohebné: č.: ……………………………………………………………………….. ……
neohebné: č.:………………………………………………………………… …………..

Slovní druh č.6 jsou: …………………………………

např.:………………………………

č.8 jsou: ………………………………… např.: ……………………………
…
č.10 jsou: ……………………………… např.: …………………………….

Cvičení :“Tak co jsme posledně probírali?“zahřímal pan učitel.

“Zájmena? Tak,Lubomíre, nekoukej se okolo a řekni mi okamžitě
nějaká dvě zájmena!“
„Kdo? Já?“?
-

-

odpověděl Lubomír správně ?………………………………………..

kolik je ve cvičení sloves ?……………………………………………….

Vyplň následující tabulku (jen barevně vyznačená políčka):
č.

Název slov.druhu: Uveď příklad:

2
4

7
9
10

Vyplněný prac.list ulož do složky „Dokumenty“ pod názvem Slovní druhy II.

Vrať se na pracovní plochu počítače a otevři si ikonku:
TS Český jazyk 1
Vyber: - druhy slov
- nasaď si sluchátka a postupuj podle pokynů ve sluchátkách a na
monitoru.
Kdo bude hotov zvedne ruku, provedeme vyhodnocení v % úspěšnosti a
určíme pořadí v rámci třídy.
Ukončit práci na PC.
Závěr: rozbor chyb
ústní zopakování druhů slov
pochvala úspěšným žákům
zadání domácího úkolu
2.ročník: Půlhodinky psaní, lekce na stránce 2: p/P, slova s písmeny p/P

(15 min)

Kniha pohádek: O Perníkové chaloupce – samostatné polohlasné čtení (12 min)
práce na PC – výukové pexeso:
-na ploše si otevřete ikonku
-spustit : Celá obrazovka
-vyber hru pro dvojice
-pozadí – vyber Perníkovou

„TS Výuková pexesa“
chaloupku

-obtížnost malá
-START
Střídavě ve dvojici řešte vybrané pexeso.
Na závěr vyplň jméno do tabulky výsledků a ikonkou dveří hru
ukonči.

Závěrečná hodnotící zpráva
Jméno autora práce: Miloš Beran, Mgr.

Název práce: ČJ – slovní druhy.
Psaní písmen p/P
Čtení známého textu.

Zaměření, cíle práce: procvičování jevů uvedených v názvu práce.

Věk žáků : 7 – 10 let

Použité programy (SW): vlastní prac.listy
TS Český jazyk 1
TS Výuková pexesa
Využití v předmětu / činnosti : český jazyk

Stručný postup a průběh praktických činností se žáky:
-

úvodní motivační beseda

-

seznámení s cílem hodiny

-

vysvětlení úkolů a zadání práce žákům 2.roč.

-

spuštění PC a vyhledání zadaného úkolu

-

samostatná práce na PC žáků 4.roč., za průběžné kontroly
vyučujícím

Vlastní hodnocení úspěšnosti a reakcí žáků:
-

při práci na počítačích se neobjevily závažnější obtíže, tempo
žáků se lišilo přiměřeně vědomostem v akceptovatelné míře

-

žáci 2.ročníku pracovali částečně samostatně (psaní) podle
zavedené praxe

-

práce žáky bavila, prověřila probíranou látku dostatečným
způsobem

