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Český jazyk pro 1. stupeň ZŠ II. 

Soubor materiálů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základní školy. Materiály jsou určeny 

k procvičování a opakování učiva. Jsou vytvořeny pro práci v papírové podobě. 

 

301 Vyjmenovaná slova po s 3. 4. a 5. ročník Procvičování a upevňování 

znalostí vyjmenovaných slov      

po b 

302 Vyjmenovaná slova po v  3. 4. a 5. ročník Procvičování a upevňování 

znalostí vyjmenovaných slov  

po v 

303 Vyjmenovaná slova po z 3. 4. a 5. ročník Procvičování a upevňování 

znalostí vyjmenovaných slov  

po z 

304 Podstatná jména 3. a 4. ročník Určování a praktické poznávání 

podstatných jmen, názvů osob, 

zvířat a věcí 

305 Přídavná jména 3. a 4. ročník Určování a praktické poznávání 

přídavných jmen 

306 Pád podstatných jmen 3. a 4. ročník Určování a praktické poznávání 

pádů 

307 Tvrdé a měkké souhlásky 2. a 3. ročník Procvičování a upevňování učiva, 

nácvik správného používání i/y 

v tvrdých a měkkých slabikách 

308 Párové souhlásky 2. a 3. ročník Procvičování a upevňování učiva, 

rozlišování zvukové a grafické 

podoby slova 

309 Vyjmenovaná slova po b 3. 4. a 5. ročník Procvičování a upevňování 

znalostí vyjmenovaných slov 

po b 

310 Vyjmenovaná slova po l  3. 4. a 5. ročník Procvičování a upevňování 

znalostí vyjmenovaných slov  

po l 

311 Vyjmenovaná slova po m 3. 4. a 5. ročník Procvičování a upevňování 

znalostí vyjmenovaných slov  

po m 

312 Vyjmenovaná slova po p 3. 4. a 5. ročník Procvičování a upevňování 

znalostí vyjmenovaných slov 

po p 

313 Zájmena 4. a 5. ročník Určování a praktické poznávání 

zájmen 

314 Číslovky 4. a 5. ročník Určování a praktické poznávání 

číslovek 

 



315 Slovesa 4. a 5. ročník Určování a poznávání sloves, 

určování osoby, čísla a času u 

sloves 

 

316 Neohebné druhy slov 4. a 5. ročník Určování a praktické poznávání 

příslovcí, předložek, spojek a 

citoslovcí 

317 Rod podstatných jmen 4. a 5. ročník Určování a praktické poznávání 

rodu mužského, ženského a 

středního 

318 Rod mužský 4. a 5. ročník Zařazování podstatných jmen 

podle vzorů rodu mužského 

319  Rod ženský 4. a 5. ročník Zařazování podstatných jmen 

podle vzorů rodu ženského 

320 Rod střední 4. a 5. ročník Zařazování podstatných jmen 

podle vzorů rodu středního 

 


