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SLOVNÍ ZÁSOBA 
 

Slovní zásobu učit 
rovnou ve frázích, 

jak se slova 
používají, a tedy i 
v různých tvarech 
(ne jen v infinitivu 
nebo jen v 1. pádě) 

Podstatná jména 

• škola, vzdělání-základní, středoškolské, vysokoškolské, vyučování,   
• věc, lavice, židle, tabule, stůl, zásuvka, podlaha, zeď, světlo, kytka, skříň,  křída, guma, pero, 

tužka, taška, aktovka, batoh, pastelka, penál, vodové barvy,  lepidlo, nůžky, okno, dveře, 
sešit, houba, kniha, stránka, papír, desky, slovník, učebnice, počítač, rozvrh,  omluvenka,  
písemka, test,  obraz, nástěnka,  koš, svačina,  ukazovátko, třídnice,  lístek, dopis,  
vysvědčení, podpis, jídelníček, rozhlas, umyvadlo, ručník, voda, 

 
• úkol, pochvala, chyba, poznámka, napomenutí, důtka, známka, zkouška, znalosti, zvonění, 

přestávka, hodina, prázdniny, výlet, sms, internet,  otázka, odpověď, vchod/východ, začátek, 
konec, prohlídka, příjezd/odjezd, stipendium, soutěž 

 
• žák, žákyně, student, studentka, učitel, učitelka, ředitel, ředitelka, sekretářka, školník, 

uklízečka, opravář, kuchařka, poradce, ekonom, tělocvikář, psycholog,  
 
• přízemí, 1. patro, 2. patro, ředitelna, učebna, laboratoř, aula, chodba, záchod, jídelna,  

knihovna, kancelář, půda, kotelna, šatna, botník,  hudebna, tělocvična, pracovna, dílna, 
kuchyňka, sborovna, hřiště, schody, výtah, dvůr, suterén, východ, exit, zahrada, bufet, 

 
• předmět-český jazyk (čítanka, pravopis, abeceda, hlásky, spisovatel, slovo, věta, čárka, 

háček, kroužek, tečka, pohádka,), matematika (číslo, plus, mínus, výsledek, kalkulačka, 
pravítko, trojúhelník, kružítko, násobilka), přírodopis, vlastivěda, dějepis, výtvarka (štětec, 
nůžky, barva, obraz) , hudebka (hudba, zpěvák, zpěvačka,nota, zpěv, písnička), zeměpis 
(mapa),tělocvik (míč), jazyk (angličtina, němčina, francouzština) 

 
• názvy dnů, měsíce, roční období, části dne (ráno, dopoledne,poledne, odpoledne, večer, noc, 

půlnoc), (včera, dnes, zítra) 
 

Struktura tématu Škola – je třeba dál dělit na menší celky 
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• osobní údaje: jméno, příjmení, křestní jméno, datum narození, místo narození, titul, stav, 
adresa, bydliště, národnost, stát, ulice, číslo popisné, číslo pasu, telefon, email-zavináč, 
tečka, věk, PSČ,  

Přídavná jména 

mladý/starý, velký/malý, otevřený/zavřený, hodný/zlobivý, poslušný/neposlušný, hezký/ošklivý, 
šikovný/nešikovný, pracovitý/líný,  nemocný/zdravý, hotový/nehotový, školní, domácí, správný, 
důležitý/nedůležitý, těžký/lehký, stejný/jiný, podobný, čistý/špinavý, konzultační, unavený, 
nový/starý, rozbitý, opravený,  
 

Zájmena 

• personalia (já, ty, on, ona, my, vy, oni) 
• demonstrativa (ten, ta, to) 
• interrogativa (kdo, co, jaký, který, čí) 
• posesiva (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich) 
 

Slovesa 

jít, přijít, psát, číst, mluvit, pamatovat si, myslet, zapomenout, muset,kontrolovat, umět, klepat, 
prosit,  malovat, kreslit, hlásit se, zpívat, cvičit, počítat, mazat, sčítat, násobit, dělit, učit se, koupit, 
házet, utíkat, běhat, křičet, vědět, dělat, ptát se, odpovídat, překládat, opakovat, podepsat se, hrát, 
poslouchat, studovat, obléknout se/převléknout se,  obout se/zout se, přezout se, obědvat, svačit, 
rozdat/vybrat, vyhrát/prohrát, půjčit si/vrátit, zapnout/vypnout, sbírat,  sednout si/stoupnout si, 
uklízet, telefonovat, zranit se, ztratit, chybět 

 Příslovce  

vpředu, vzadu, nahoře, dole, napravo, nalevo, uprostřed, naproti, vedle, vevnitř, venku, rovně, 
výborně, správně/špatně, brzo, pozdě, blízko, daleko, pěšky, pomalu, rychle, sem, tam, písemně,  
hodně, málo, 
 

FRÁZE 
 

Učit rovnou 
v situacích a pomocí 

pantomimy nebo 

 
SOUHLASNÉ REAKCE :  Ano!   Dobře!    Jo!    Hmm!     Fajn!       Prima!    Tak jo!    Jasně!      To je dobrý nápad! 
 
ODMÍTAVÉ REAKCE :  Ne!    Ne, děkuji!     To nejde!    Bohužel ne!      Nechci.    Nech mě! 
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obrázků. PŘÍKAZY : Sedněte si!/Vstaňte!      Pojď k tabuli!          Čti!    Piš!      Mluv!/Nemluv!        Pamatuj si to!       Opakuj!   
                    Vstup zakázán               Nevstupovat!          Otevři/zavři okno!                          Přines…!               Ticho! 
                     Pst!                                Mluv nahlas!          Podepiš se!                                     Smaž tabuli!           Stůj! 
                     Přezuj se!                      Vstaňte!                  Sedněte si!   

 
INFORMUJÍCÍ FRÁZE :  Jsem z……………….          Nemluvím česky.            Nerozumím.             Promiňte,…                                        
                                             Mluvte prosím pomalu !       To je… /To není…         Děkuji.                     Mimo provoz.      
                                             Pozor!                                    Hoří!                               Pomoc!                    Přijdu hned!         
 
OZNAMOVACÍ FRÁZE : Dnes chybí…          To je dobře/špatně.        Souhlasím./Nesouhlasím.     Zapomněla jsem…      
                                             Sejdeme se v….      Je mi špatně. 

 
 

OTÁZKY : Jak se řekne…?          Co to je? /Kde je to?/Kdo je to?    Můžete to prosím zopakovat?         Můžete to hláskovat?  
                   Co znamená…?           V kolik hodin začíná…?                Kdo dnes chybí?                            Kolikátého je dnes? 
                  Co je to…?                   Jak se to píše?                               Můžete mi to napsat?                Jak se řekne česky…? 
                  Rozumíš mi?                Prosím Vás, kde je…? 
 
OSOBNÍ OTÁZKY : Jak se jmenuješ?               Odkud jsi?                  Kolik ti  je let?            Kdy ses narodil/a? 
                                    Jak se jmenuje…?             Jak se máš? 

 

GRAMATIKA 

• Sloveso být, mít: časování, osoby, čísla, otázka, negativní forma 
 
• Určování rodů podstatných jmen: parcelace: seznámení s pojmy: rod střední (dítě), ženský (žena), mužský (muž) 

 
• Číslovky: základní, řadové 

 
• Ženské a mužské protějšky+národnosti: vytvořit jednoduchou tabulku na tvoření: učitel-učitelka, doktor-doktorka, 
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prodavač-prodavačka, úředník-úřednice 
 
• Lokál : parcelace jevu: KDE?  
 

                         - konsonant         OBCHOD                      +                        V OBCHODĚ 
- a                       ŠKOLA                        �      -e/ě            VE ŠKOLE, V UČEBNĚ, NA PODLAZE, 
- o                       KINO                           �                        V KINĚ, V OKNĚ, V UMYVADL E, 
- e                       LAVICE                       �       -i               NA LAVICI, NA ŽIDL I , NA TABULI  
- k, h, ch, g         PARK                           +        -u              V PARKU, VE SLOVNÍKU, VE VÝTAH U 

 
 

• Vokativ : oslovování: Paní učitelko!    Pane učiteli!   Paní ředitelko!     Pane řediteli!      Evo!      Petře!    
 

PRŮŘEZOVÁ 
TÉMATA 

• pozdravy (formální x neformální)                                               určování času, dny v týdnu, části dne, měsíce 
 

• oslovování (formální x neformální)                                            určování směrů 
 

• tykání a vykání                                                                             jídlo 
 

• rodina                                                                                            systém českého vzdělávacího systému 

AKTIVITY 

• polepit věci ve třídě papírky s názvy  
• na základní pokyny mít připravené obrázky 
• plán budovy 
• pexeso a domino na slovní zásobu 
• obrázky na předložky (na stole, na tabuli, na zdi, …x do školy, do koše, do schodů,…) 
• pexeso a domino (lze hrát i Chňapačku a Obracečku) na fráze a situace 


