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SLOVNÍ 
ZÁSOBA 

Podstatná jména 

• rodina, máma, táta, rodiče, sestra, bratr, sourozenci, miminko, dítě, dědeček, babička, 
prababička, pradědeček, vnuk, vnučka, strýc, teta, sestřenice, bratranec, manžel, 
manželka,manželé, tchán, tchýně, švagr, švagrová, snacha, tchán, zeť, dvojčata, sirotek, 
milenec, milenka, vdovec, vdova, kamarád, kamarádka 

• zvíře, pes, kočka, papoušek, morče, křeček, králík  
• narozeniny, svátek, svatba, pohřeb, rozvod, promoce, výročí, oslava,  
• prodavač, dělník, učitel, učitelka, inženýr, kuchařka, řidič, opravář, uklízečka, manažer, 

lékař, advokát, student,  úřednice, švadlena,  
• obchod, továrna, kancelář, nemocnice, úřad, banka, hotel, recepce, 
• dům, byt, řadovka, bytovka,  

Přídavná jména 
mladý/starý, velký/malý, hezký/ošklivý, veselý/smutný, ženatý/vdaná, svobodný/zadaný, rozvedený, 
těhotná, hodný/zlý, chytrý/hloupý, zaměstnaný/nezaměstnaný, štíhlý/ tlustý, bohatý/chudý, bezdětný 
 

Zájmena + Příslovce Tázací – kde, jak, kdo… 

Slovesa 
jmenovat se, mít, narodit se, pracovat, dělat,  studovat, bydlet, umřít, studovat,  
 

FRÁZE 

 
• Kdo je to? To je můj…                                                     Jak se jmenuje tvůj…? Můj táta se jmenuje… 

 
• Máš sourozence? Ano, mám./Ne, nemám.                       Kde pracuje tvoje máma? Moje máma pracuje v …. 

 
• Kolik máš sourozenců? Já mám…..                                  Co dělá tvoje máma? Máma je prodavačka.     

 
• Kolik je let tvé ….? Je jí/mu…                                           

Struktura tématu Rodina 
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GRAMATIKA 

• Koncovky přídavných jmen: - o => é, -a,-e => á, souhláska => ý 
• Přivlastňovací zájmena: tabulka (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš) 
• Časování slovesa mít (otázka, negativní forma): já mám/já nemám 
• Ženské a mužské protějšky+národnosti: učitel-učitelka, doktor-doktorka, prodavač-prodavačka 
• Tvorba a porozumění otázkám 
• Lokál (pouze jako odpověď na otázku „Kde?“)  

 - konsonant         OBCHOD                      +                        V OBCHODĚ 
- a                       ŠKOLA                        �      -e/ě            VE ŠKOLE 
- o                       KINO                           �                        V KINĚ 
- e                       RESTAURACE           �       -i              V RESTAURACI  
- k, h, ch, g         PARK                           +        -u              V PARKU 

 

PRŮŘEZOVÁ 
TÉMATA 

Blahopřání k různým příležitostem 
Vzhled a vlastnosti 
Lze spojit s „mít rád“ a „rád dělám…“ 

AKTIVITY 

• popis vlastní rodiny (nakreslit, foto) 
• popis člověka – kreslení nebo přiřazování obrázků k popisu (lze jako čtení nebo poslech) 
• žáci sami vytvoří skupinu – rodinu a potom se představují 
• opakování slovní zásoby na téma rodina (bingo, spojovačka, anagramy, had, osmisměrka, hřebenovka, tajenka) 
• vytvoření rodokmenu vlastní rodiny 
• hra Simpsonovi (ke stažení na www.rvp.cz) 
• aktivita na přivlastňovací zájmena: vybereme si od dětí různé věci a dáme je do koše, kam přidáme i nějaké vlastní 

věci potom se ptáme: „Čí je to?“ nebo „Je to jeho?“ a žáci odpovídají  a používají přivlastňovací zájmena. Lze dále 
modifikovat tak, že se ptají sami žáci. 

• poslech- žáci doplňují do textu chybějící informace 
• čtení s porozuměním -na základě souvislého textu doplnit rodokmen (předpřipravit schéma), podle textu nakreslit 

obrázek, odpovídat na otázky k textu 
• video ukázka  
• ukázka blahopřání- přiřazování vět  


