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Příprava na vyu čování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech 

OSV a čtenářství  

Název 
učební 
jednotky 
(téma) 

Učíme druhé slovesným zp ůsobům 

Stručná 
anotace 
učební 
jednotky 

V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí slovesný 
způsob. Nejdříve budou ve třech expertních skupinách a každý žák se 
naučí jednomu způsobu.  

Pak se žáci rozdělí do domovských skupin a každý učí své spolužáky 
ostatním dvěma způsobům.  

Na závěr žáci vyplní reflektivní dotazník. 

Nutné 
předpoklady   
 
(Již osvojené 
znalosti 
a dovednosti 
žáků, které 
umožní, aby 
jednotka 
efektivně 
směřovala ke 
svým cílům).  

— 

Časový 
rozsah 
učební 
jednotky 

45 minut 

Věk žáků 

(ročník) 
3. ročník 
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Zařazená 
průřezová 
témata 
(včetně 
čtenářství) 

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 

Ano      Ano 

Vyučovací 
obor(y)  

 

Český jazyk a literatura 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (RVP): 

• Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. 

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, 
části profilu 
absolventa, části 
výchovné 
a vzdělávací 
strategie školy) 

 

 

— 

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat 
a čtenářství, 
které chci 
v dané 
učební 
jednotce 
naplnit  

OSV 

• Žák používá postupy efektivního učení a plánuje své učení. 

• Žák si vyzkouší, jaké to je někoho něco učit. 

• Žák dokáže vysvětlit spolužákům ve skupině to, co se naučil. 

• Žák zformuluje, co nám pomáhá a co nás brzdí, když se něco 
učíme, kdy je naše učení efektivní. 

 

 Čtenářství  

• Žák si vyzkouší práci s odborným textem. 

• Žák zformuluje, čím se liší odborný text od zábavného. 

• Žák se procvičí v hledání slov v textu. 
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Cíle učební 
jednotky  

  

Český jazyk a literatura 

• Žák třídí plnovýznamová slova podle zobecněného významu 
a podle slovních druhů. 

• Žák se naučí způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. 

Hodnocení 

(Z čeho učitel 
i žáci poznají, že 
bylo dosaženo 
cílů a jak to 
učitel i žáci 
budou hodnotit) 

 

• Učitel bude průběžně poskytovat žákům zpětnou vazbu. 

• Reflektivní dotazník. 

Popis u čební 
jednotky  

1. Úvodní nalad ění 

V úvodu hodiny si nejprve sdělíme cíl a řekneme si, že se budeme 
věnovat slovesným způsobům. 

Dále si vysvětlíme, že se budeme dělit na expertní a domovské 
skupiny. Expertní skupiny budou tři a v nich se staneme experty na 
problematiku slovesných způsobů (každá skupina expertů se bude 
specializovat na jeden slovesný způsob). Pak se sejdeme do 
domovských skupin, v každé domovské skupině bude vždy minimálně 
po jednom expertovi na jeden slovesný způsob a slovesné způsoby 
se navzájem naučíme. 

 

2. Práce v expertní skupin ě 

Učitel rozdělí žáky do tří expertních skupin podle barevných papírků. 

Poté žáci v expertních skupinách dostanou pracovní list, na kterém 
každá skupina má vysvětlený jeden ze slovesných způsobů 
(Příloha A). 

Žáci v expertních skupinách mají za úkol si přečíst informace 
z pracovního listu, vzájemně si informace vysvětlit, naučit. Důležitým 
úkolem je ujasnit si a vyzkoušet si, jak vysvětlí novou látku 
v domovské skupině. 

Během této doby učitel kontroluje žáky, naslouchá jim. Čas stanoví 
tak, aby expertní skupiny měly dostatek času na naučení se nové 
látky. 
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3. Práce v  domovské  skupin ě 

Žáci přecházejí do domovských skupin. Jejich úkolem je vysvětlit 
a naučit spolužáky to, co se naučili v expertních skupinách. 

Učitel průběžně kontroluje domovské skupiny. 

 

4. Samostatný úkol 

Poté si žáci v samostatné práci vyzkouší, jak zvládli slovesný způsob 
(Příloha B). 

 

5. Reflexe  

Na závěr hodiny každý žák vyplní reflektující otázky (Příloha C). 

Učitel požádá žáky, kteří chtějí ostatním přečíst svoje odpovědi, aby 
je přečetli. 

Na závěr můžeme krátce podiskutovat o tom, co jsme zjistili a uzavřít 
hodinu doporučeními k vlastnímu učení. 

Seznam 
příloh  

  

Příloha A – Pracovní list do expertních skupin 

Příloha B – Procvičení 

Příloha C – Rozbor 

Autor lekce 
(realizátor 
učební 
jednotky), 
škola 

Iva Jehličková 

ZŠ Chrudim 

Dr. Malíka 958, 537 01 Chrudim 
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Závěrečná sebereflexe u čitele 

(následuje po odu čení učební jednotky)   

Co se mi osv ědčilo 
během vyu čování (co 
fungovalo, mělo úspěch, 
z čeho jsem měl/a 
radost). 

— 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyu čování 
setkal/a. 

— 

Co bych p říště udělal/a 
jinak (jak bych upravil/a 
tuto přípravu). 

— 
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Pracovní list do expertních skupin   
 

Rozkazovací zp ůsob 
Sloveso v rozkazovacím způsobu vyjadřuje 
děj, který má (nebo nemá) někdo uskutečnit.  

Pojď domů! Nechoď mi na oči! Buďte všichni 
zticha! 

Bývá to tedy rozkaz nebo zákaz. 

Oznamovací zp ůsob 
Sloveso v oznamovacím způsobu vyjadřuje 
děj, který se uskutečňuje, uskuteční nebo už 
uskutečnil.  

Jím ovoce. Budu cvičit. Maloval jsem. 

Podmi ňovací zp ůsob 
Sloveso v podmiňovacím způsobu vyjadřuje 
děj, který by se mohl uskutečnit. 

 Řekl bych. Učil bych se. Koupil bych si. 
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Procvi čení slovesných zp ůsobů 
 
Vyhledejte slovesa, napiš je do tabulky a ur či u nich zp ůsob. 

Na pouti si koupíme cukrovou vatu. Kdyby byl Bavorov, co jsou 

Vodňany, dal bych ti hubiček na obě strany. Nezlob babičku. Tuhle 

květinu zalévejte každý den. Jak dlouho trvá cesta do nejbližší vesnice? 

Nikdy bych nevěřil, že to ten kluk dokáže. O zábavu se jako obvykle 

postarali Pazour a Horáček. Půjčil bys mi ten časopis? Nezapomínejme 

na zvířátka, která naši péči potřebují. 

slovesa slovesný způsob 
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Rozbor 

Odpověz na otázky: 
1. Jak se pozná oznamovací způsob? Napiš větu v tomto způsobu. 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

2. Jak se pozná podmiňovací způsob? Napiš větu v tomto způsobu. 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

3. Jak se pozná rozkazovací způsob? Napiš větu v tomto způsobu. 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

4. Text, který jste studovali v expertních skupinách, se nazývá odborný.  
Popiš max. ve dvou větách, čím se takový text liší od např. pohádky či 
příběhu.  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................   

 ..............................................................................................................  
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5. Když jsem učil ostatní v domovské skupině, překvapilo mě, že: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................   

 ..............................................................................................................  

6. Když jsem učil ostatní v domovské skupině, nejvíce se mi osvědčilo: 

 ..............................................................................................................   

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

7. Když se sám učím tak mi nejvíce pomáhá, když: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

8. Když se sám učím tak mne nejvíce brzdí, když: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 

 
 
 


