
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů 

 
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0015 
Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Tematická oblast Procvičování učiva českého jazyka - jazykové rozbory:  

 1. -  4. ročník studijních oborů,       1. -  3. ročník učebních oborů 

 
Pořadové 

číslo 

Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Anotace 

1 Jazykový rozbor I. 

VY_32_INOVACE_18_01 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

2 Jazykový rozbor II.  

VY_32_INOVACE_18_02 
 

Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

3 Jazykový rozbor III. 

VY_32_INOVACE_18_03 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

4 Jazykový rozbor IV. 

VY_32_INOVACE_18_04 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

5 Jazykový rozbor V. 

VY_32_INOVACE_18_05 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 



 

oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

6 Jazykový rozbor VI. 

VY_32_INOVACE_18_06 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

7 
Jazykový rozbor 

VII. 

VY_32_INOVACE_18_07 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

8 
Jazykový rozbor 

VIII. 

VY_32_INOVACE_18_08 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

9 Jazykový rozbor IX. 

VY_32_INOVACE_18_09 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

10 Jazykový rozbor X. 

VY_32_INOVACE_18_10 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

11 
Jazykový rozbor XI. 

VY_32_INOVACE_18_11 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

12 
Jazykový rozbor 

XII. 

VY_32_INOVACE_18_12 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 



 

oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

13 
Jazykový rozbor 

XIII. 

VY_32_INOVACE_18_13 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

14 
Jazykový rozbor 

XIV. 

VY_32_INOVACE_18_14 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

15 
Jazykový rozbor 

XV. 

VY_32_INOVACE_18_15 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje zadání jazykového rozboru - text souvětí, otázky a úkoly pro 
vypracování, správné řešení, kontrolní otázky. Jazykový rozbor by mohli žáci splnit 
v časovém limitu 15 - 20 minut. Zpětná vazba bude zajištěna i kontrolními otázkami 
učitele a dotazy k řešení ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech 
oborech i ročnících studijních i učebních oborů. 

16 
Pravopis, 

doplňovací cvičení, 

tvarosloví I. 

VY_32_INOVACE_18_16 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje doplňovací cvičení k učivu pravopisu, tvarosloví, skladby : vyjmen. a 

příbuzná slova, psaní mě-mně, koncovky podst. a příd. jmen, předpony s-z, shoda 

přísudku s podmětem,  psaní velkých písmen. Zpětná vazba bude zajištěna opravou 

chyb i kontrolními otázkami učitele, dotazy žáků. Materiál je vhodný pro využití ve 

všech oborech i ročnících studijních i učebních oborů,  pro práci na interaktivní tabuli, 

pro práci se žáky s poruchami učení 

17 
Pravopis, 

doplňovací cvičení, 

tvarosloví II. 

VY_32_INOVACE_18_17 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje doplňovací cvičení k učivu pravopisu, tvarosloví, skladby : vyjmen. a 
příbuzná slova, psaní mě-mně, koncovky podst. a příd. jmen, předpony s-z, shoda 
přísudku s podmětem,  psaní velkých písmen. Zpětná vazba bude zajištěna opravou 
chyb i kontrolními otázkami učitele, dotazy žáků. Materiál je vhodný pro využití ve 
všech oborech i ročnících studijních i učebních oborů,  pro práci na interaktivní tabuli, 
pro práci se žáky s poruchami učení 

18 Funkční styly 

VY_32_INOVACE_18_18 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje charakteristiku stylistiky, jednotlivých funkčních stylů, využití ve 
slohových útvarech a postupech. Zpětná vazba bude zajištěna  kontrolními otázkami 
učitele a dotazy ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech oborech i 
ročnících studijních i učebních oborů. 

19 
Slohové útvary a 

postupy 
VY_32_INOVACE_18_19 Mgr. Irena Petrů 

Materiál obsahuje charakteristiku stylistiky, jednotlivých funkčních stylů, využití ve 



 

slohových útvarech a postupech. Zpětná vazba bude zajištěna  kontrolními otázkami 

učitele a dotazy ze strany žáků. Materiál je vhodný pro využití ve všech oborech i 

ročnících studijních i učebních oborů. 

20 
Slohové útvary – 

úvaha a kritika 

VY_32_INOVACE_18_20 Mgr. Irena Petrů Materiál obsahuje charakteristiku  slohových útvarů – úvaha a kritika. Zpětná vazba 
bude zajištěna  kontrolními otázkami učitele a dotazy ze strany žáků, prací s texty. 
Materiál je vhodný pro využití ve všech oborech i ročnících studijních i učebních 

oborů. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


