LEDEN, 5. kapitola: ZIMA JE TADY (str. 44-52)
Na leden jsou připraveny čtenářské příběhy:
Pepa králem, Když se sněhulák nudí, Závody v sáňkování, Ztracená rukavice.
Na úvod kapitoly lze zařadit:
a) ASOCIACE: Co mě napadne, když se řekne slovo LEDEN. Psát slova, která
děti napadnou nebo těžší varianta - psát slova k jednotlivým písmenům.
L: led, ledovka, lyže, lyžování, lyžař
E: Eskymáci, energie, elektřina
D: doma, dým,
E
N: nový rok, nachlazení, nesjízdná cesta, nasněžilo
b) SNĚDENÁ SLOVA: Která slova snědlo slovo LEDEN? (led, den, Eden - název
stadionu, obchodního centra…)
Cvičení 1, str. 44: Možno pracovat s KALEDNÁŘEM a vyhledat vše, o čem se
píše v pranostikách.
Cvičení 1, str. 45
21. prosince začíná zima. O
Je to nejchladnější (nejstudenější) roční období. O Slovo nejchladnější je náročné
na psaní. Možno vyhláskovat, vytleskat, předepsat a děti opíší.
Zima pokračuje v lednu i únoru. O
Kéž by chumelilo i u nás. P
Ven se teple oblékej. R
Které zimní sporty tě baví? T
Cvičení 2, str. 45
NEJDŘÍVE PRACUJTE SPOLEČNĚ NA PŘESNÉM POCHOPENÍ ZADÁNÍ:
a) POZORNĚ ČÍST ZADÁNÍ a označit v zadání, co všechno máme dělat. Lze
použít barevné pastelky nebo zvýrazňovače:1. očísluj, 2. vypiš, 3. rozděl, 4. připiš.
Současně děti vysvětlují a říkají svými slovy. Máme 4 různé úkoly.
b) CO SI PŘIPRAVÍME? Co budeme potřebovat? Lístečky na zapisování slov + 3
lístky s nadpisy: SPORTY, OBLEČENÍ, SPORTOVNÍ VYBAVENÍ. Lístky
připravte dopředu a nadepište nadpisy (= slova nadřazená).
c) ŽÁCI SDÍLÍ SE SOUSEDEM POSTUP PŘI PRÁCI:
1. Očíslujeme slova v učebnici podle abecedy. !!!Určete, mají-li očíslovat každý
sloupec zvlášť, nebo každý řádek, případně všechna slova dohromady!
2. Slova opíšeme na připravené kartičky. !!! Lze pracovat ve čtyřčlenných
skupinách a každý člen skupiny napíše 3 slova (1. sloupec je nejtěžší!)

Slova mohou děti rozdělit na slabiky. U jednoho slova to nebudeme umět. Proč
(snowboarding = anglické slovo).
Můžeme hledat slova, která mají stejnou slabičnou stavbu (/ . = šála, sáňky, hůlky).
3. Slova roztřídíme k připraveným nadpisům (nadřazeným pojmům). Možno slova
seřadit podle abecedy, nalepit, doplnit obrázek…
4. Ke každému sloupci vymyslíme a připíšeme jedno slovo souřadné.
Slova lze k nadřazeným výrazům také skládat podle abecedy, pro jednodušší
kontrolu.
Můžeme přidat ještě skupinu ZIMNÍ SPORTOVCI a žáci odvozují příbuzná slova
(mužský i ženský rod: lyžař, lyžařka; sáňkař, sáňkařka).
Cvičení 3, str. 45
TVOŘIT VĚTY: Žáci si vybírají vhodné sloveso z nápovědy.
Zopakujeme pravidlo při psaní Ú/Ů („Úsměvák“ - na začátku).
Cvičení kostka, str. 45
KDO, CO DĚLÁ, KDE (KDY, JAK…): Lyžař lyžuje na svahu (v zimě,
perfektně…)
Tvořit otázky je poměrně náročné. Je to ale velmi důležitá dovednost pro učení
žáků. Tvořit otázku - ptát se a hledat odpověď - je podstatou učení. Můžeme dětem
pomoci tzv. „startéry“: KDO, KDE, KDY, PROČ…
Další pomůckou může být RYBÍ KOST. Žáci mohou z rybí kosti vybrat jen některé
startéry, případně si můžete rybí kost přizpůsobit vlastní potřebě.

DRAMATIZACE: SNĚHULÁCI – předvádíme pohybem:
V noci je mráz, máme pevné vzpřímené tělo. Dopoledne se otepluje, tělo měkne.
Potom přituhne, tělo se zpevní, ale už je mírně zdeformované. Nakonec přichází
obleva a sněhulák se hroutí, zbyde z něj hromádka sněhu a louže.
OSV/OR (kreativita)
Žáci vymýšlejí rýmy ke slovům: koule, mrkvička, uhlíky, sněhuláček, apod.
Můžeme se pokusit vymyslet jednoduchou říkanku o sněhulákovi.
Naučit se nějakou říkanku zpaměti: hra NA UMAZÁVANOU.
Hledat rýmy:
Př.: Sněhuláček panáček,
Zima, zima, zimička,
má na hlavě plecháček.
hází bílá peříčka.
Místo očí uhlíky,
Děti si je chytají,
na kabátě knoflíky.
koule se z nich dělají.
Stojí bez bot, stojí bos,
červený má z mrkve nos.
Žárovka, str. 46
Dělení hlásek na samohlásky a souhlásky je přípravou především na pravopis:
souhlásky tvrdé a měkké (ve 3. ročníku souhlásky obojetné + pravopis vyjm. slov).
HRA: podle Mgr. Terezy Chaloupkové
x – označení souhlásek
o – označení samohlásek
Můžeme:
a) ke slovům přiřazovat správné značky: Z I M A (x o x o)
b) ke značkám vymýšlet slova: x o x o (BOBY, LYŽE, SÁNĚ…)
SOUHLÁSKOVÁ ŘEČ
Vyzkoušet nejdříve na vlastních jménech: HN (Hana) JN (Jan, Jana).
Ve dvojici si žáci vzájemně říkají a hádají slova z tematického okruhu ZIMA,
v nichž vynechají samohlásky (ZM - zima, BB - boby, LŽVŇ - lyžování…)
Žárovka, str. 47
Říkáme, co všechno je tvrdé, co je nejtvrdší. Hledáme tvrdé věci kolem sebe.
Tvrdá souhláska (slabika) tě probudí. Žáci „spí“ na lavici. Učitel/ka říká různé
hlásky (slabiky). Když zazní tvrdá souhláska (slabika), žáci se probudí a zvednou
hlavu.
Pravopis tvrdých slabik je pro žáky velmi náročný na sluchovou diferenciaci,
obzvlášť rozlišit sluchem slabiky DY/DI; TY/TI; NY/NI. Vhodné je zapojit co
nejvíce smyslů: zrak (slova nejdříve vyhledávat, pro tvrdé slabiky zvolit jednu
barvu, kterou budeme slabiky podtrhávat, kroužkovat. Ne hned doplňovat správné
Y/Ý); sluch (co nejzřetelněji vyslovovat), hmat (Y/Ý napsat na kamínky, na
kaštany - na tvrdý materiál) ale také např. pohyb (u „odříkávaní“ řady tvrdých
slabik se např. kolíbat a dupat jako obr HYCHYKYRYS.

Může se stát, že narazíte na cizí slovo (rifle, Richard, geometrie, diplom,
tričko…), kde se píše po tvrdé souhlásce I/Í. Doporučuji dětem vysvětlit,
odůvodnit, napovědět, ale v této fázi bych pravopis cizích slov a výjimek určitě do
učiva cíleně nezařazovala. Samozřejmě by tato slova neměla být zařazena ani
v pravopisných cvičeních a už vůbec ne v diktátech!
LUPA, str. 47
TABULE: Vyhledávat v básni Josefa Lady slova s tvrdými slabikami, slova
podtrhávat, případně psát na kartičky a seřazená podle abecedy nalepit na velký arch
do sloupců (pod jednotlivé slabiky: HY
CHY KY…)

Josef Lada HRA NA ZIMU (upravené pro potřeby pravopisného výcviku)
Hraju si na zimu a zima už je tady.
Dým pouštím z komínů, na ploty, na zahrady.
Silný mráz přinesu a z vody dělám rampouchy.
Zalezu za nehty, pod šaty, pod kulichy.
Na mlhy hraju si, vypustím meluzínu,
jak krajky rozvěsím na smrky bílou zimu.
Na vločky hraju si a padám na kameny
a padám na rybník, večer jsem unavený.
Nekoukám na rýmu, koulím se tam a zpátky,
a když se dokoulím, jdu stavět sněhuláky.
Cvičení 1, str. 48
Na procvičení tvrdých slabik lze použít kooperativní nebo skupinové aktivity.
Připravíme archy s nadepsanými tvrdými slabikami (1 papír = 1 slabika). Děti
mohou po určitou dobu zapisovat na archy slova s danou slabikou (Mgr. Romana
Tylečková).
Varianta (Mgr. Lenka Syrová): Třídu jsem rozdělila na 7 skupin. Každá skupina
dostala (mohou si vylosovat) jednu tvrdou slabiku. Úkol: Vymyslet, vyhledat a
bezchybně napsat 10 slov.
Aby bylo procvičování efektivnější a všichni žáci si zopakovali všechny slabiky,
doporučuji metodu OBÍHAJÍCÍ FLIPY, kdy skupiny začnou pracovat na svém
archu, napíší např. 3 slova a potom si archy vymění. Úkolem každé skupiny je
pečlivě přečíst napsaná slova, opravit chyby, případně napsat ? u slova, kterému
nerozumí (nesouhlasí, nemohou přečíst) a připíší další slovo/slova, která ještě na
archu nejsou. Poté se listy zase vymění, dokud všechny listy neprojdou všemi
skupinami a nevrátí se zpět k „původním autorům“. Každá skupina píše svojí barvou
(na všechny listy), tzn., že lze zjistit, která skupina napsala otazník a kdo má dané
slovo vysvětlit. DOPORUČUJI: Slova psát pod sebe pro lepší kontrolu a úplně
ideální je slova psát na lístečky a ty nakonec nalepit pod sebe podle abecedy.

Cvičení 2, str. 48
Tvořit věty k obrázkům je důležitá komunikační aktivita. Nejdříve musíme
mnohokrát tvořit věty ústně, společně, s nápovědou…, než budou děti schopny věty
psát, případně napsat krátký příběh.
Můžeme využít nápovědné otázky: Kdo a čím jel? Kam jeli? Co se stalo? Jak to
dopadlo? Vyžadujeme odpověď celou větou.
NADPIS: Vymyslet nadpis je velmi efektivní úkol k tomu, aby se děti učily
jednoduše vyjádřit „O čem to bylo“. Můžeme jim dát nápovědu různých nadpisů, ze
kterých vybírají ten nejvýstižnější nebo vyřazují nevhodné:
Drama na lanovce; Lyžaři; Poprvé na lanovce; Otevřená lanovka; Pomoc, padám!
Na horách; Lanovkou na Sněžku; Pohoda na lanovce…
Cvičení 1, str. 49
Doporučuji dát dětem „zpětnou vazbu“, aby se učily samy písemné práce pečlivě
kontrolovat, případně opravit, doplnit, co nevěděly.
a) Obrázky se slovy mohou být rozmístěny po třídě a můžeme je např. využít jako
BĚHACÍ DIKTÁT.

b) Děti dostanou k dispozici cvičení vyřešené (na tabuli, na listu do
dvojic…) a ideálně ve dvojicích si zkontrolují a případně opraví.
ŘEŠENÍ:
Jedeme na hory.
Obuj si boty. (nebo !)
Ať máš nohy v teple.
Vidíš ty mraky?
Vylez na fůry sněhu. (nebo !)
Sedí na nich vrány.
RÝMY: Ke slovům „z obrázků“ tvořit rýmy a doplnit další slova, aby byly
zastoupeny všechny tvrdé slabiky:
HY: nohy, rohy, váhy…
CH: střechy, blechy, mechy…
KY: mraky, straky, vlaky…
RY: hory, vory, nory, fůry (sněhu)…
DY: sudy, pády, ledy…
TY: boty, paty, šaty…
NY: vrány, vany, brány…
Cvičení 2, str. 49
Mgr. Romana Tylečková doporučuje prohlédnout si na netu sněhové vločky.
A) DISKUSE: K diskusi lze třídu rozdělit na 2 skupiny (OPTIMISTÉ,
PESIMISTÉ). Žáci ze skupin říkají (zapisují) argumenty pro a proti. Žáci se mohou
poradit doma a mohou hodnotit sněhovou nadílku z pozice různých skupiny (řidiči,
lyžaři, děti, živočichové…).
Cvičení 3, str. 49
Žáci mohou děti na obrázcích pojmenovat.
Ke každé dvojici obrázků můžeme říci několik jednoduchých vět, které na sebe
dějově navazují:
Chlapci si uváleli sněhové koule. Hráli koulovanou. Adam volá na Pepu. Pepo,
chytej! Pepa válel velikou kouli na sněhuláka. Zezadu na něj zaútočil René (jméno,
které ve třídě nefiguruje). René uhodil Pepu do hlavy. Bylo to zákeřné.
Tvoření vět lze zase podpořit „startéry“ (kdo, co, kde, jak…)
PŘÍMKA POSTOJŮ:
- NE
NEVÍM
+ ANO
________________________________0 ______________________________
Polopřímku nakreslíme na zem (ve třídě, na chodbu). Čteme výroky a žáci se staví
tak, jak by odpověděli (od 0 = NEVÍM, NEPAMATUJI SI, NEMÁM
ZKUŠENOST; přes + ANO, SOUHLASÍM, až po – NE, NESOUHLASÍM. Svůj
postoj mohou žáci vysvětlit, argumentovat, přičemž jiní spolužáci mohou
„protiargumentovat“ a přimět děti s „nevhodným postojem“ ke změně místa.

ZIMNÍ OBRÁZKY
a) Možno tvořit hádanky:

Je to věc. Je vyrobena z plastu. Mívá různou barvu. Může mít i
volant a brzdu. Sedíme na ní a jedeme po sněhu dolů z kopce.
b) Spojovat, co k sobě patří, tvořit věty (kdo co dělá)…

KOSTKA, str. 50
HRA je inspirovaná hrou JMÉNO, MĚSTO, ZVÍŘE, VĚC.
Cvičení 1, 2, str. 50
PRÁCE SE ZADÁNÍM: Podobně jako u cvičení u cvičení 2/45.
ŘEŠENÍ K OKAMŽITÉ ZPĚTNÉ VAZBĚ (některá slova do seznamu nelepíme,
protože to nejsou osoby, zvířata ani věci: hyacint = rostlina; dlouhý, tuhý).
Můžeme pojmout jako problémový úkol a nechat děti, jak si s tím poradí.
OSOBY
ZVÍŘATA
VĚCI
hajný
blechy
bedny
holky
hyena
boty
rybář
kytovec
knihy
rytíř
mouchy
kytara
tety
ryba
rohy
vrátný
straky
schody
tygr
sudy
vrány
šaty
tyčinka
váhy
Cvičení 2, str. 51
Napsat správně dvě popletené věty:
Hokejky si zahrály hokej. Hokejisté hrají hokej. (Pozor při použití příčestí
minulého: Hokejisté si zahrálI.)
Na rybníku bruslí ryby. Na rybníku bruslí děti.
Cvičení 2, str. 51
Žáci si po nácviku ústně mohou vybrat jeden obrázek a napsat k němu všechny 4
druhy vět.
Můžeme také společně VYTVOŘIT PŘÍBĚH:
Co bylo na začátku?
Pepa si nasadil lyže. Jel z kopce dolů.
Co se stalo na svahu?
Proti Pepovi se řítil Petr. Petra pronásledoval zajíc.
Jak to dopadlo?
Pepa zvýšil rychlost na plné obrátky.
Podařilo se mu ujet. Také zajíc se dal na útěk.
Oba chlapci dojeli bez pádu.
Závěr mohou děti vymyslet vlastní, jiný.

DALŠÍ OBRÁZKY K TVOŘENÍ VĚT NEBO ZIMNÍCH PŘÍBĚHŮ

CO JSEM SE V LEDNU NAUČIL/A:
1.
Chlapec bruslil. Upadl na pařez. (led) Vstávej! Co tě bolí?
Spadla mi čepice. Můžeš vstát? Pes se ti směje. (Vrána)
Proč padáš? Jdi domů. Kéž nemám nic zlomeného.
PODSTATNÁ JMÉNA JSOU NÁZVY:
osob
zvířat
věcí
chlapec
vrána
brusle
2.
BRUSLENÍ, HOKEJ, LYŽOVÁNÍ, SÁŇKOVÁNÍ.
souřadné: bobování, běžkování, lety na lyžích.
nadřazené: zimní sporty.
3.
Hynek, chyba, kytka, rým, dýmka, tyčka.
Tvrdé slabiky: Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.
Hý, chý, ký, rý, dý, tý, ný.

POLOLETNÍ PRÁCE ČJ - 1. pololetí
1. Podtrhni v básni rýmy stejnými barvami.

2 b.

Zima, zima, zimička,

3 b.

A) Vypiš z básně slovo:

hází bílá peříčka.

jednoslabičné _______________

Děti si je chytají,

dvouslabičné ________________

malé koule dělají.

trojslabičné _________________

2. Dopiš do tabulky ke slovům nadřazeným slova podřazená,
která vyplývají z básně Zima.
ROČNÍ OBDOBÍ

POČASÍ

4 b.
ZÁBAVA

OBLEČENÍ

3. Dopiš do tabulky slova stejného i opačného významu. 6 b.
STEJNÝ VÝZNAM

OPAČNÝ VÝZNAM

zima
bílá
malé
4. Doplň znaménka za věty a na linky názvy vět (O, R, T, P).

Přišla tuhá zima ___

Máš raději zimu nebo léto ___

Teple se obleč ___

Kéž by letos hodně sněžilo ___

Který sport tě baví ___

Jeď opatrně ___

12 b.

5. Podtrhni řádek, který je správně seřazený podle abecedy.
PEPA SI NA HORY PŘIPRAVIL:
1 b.
baterku, bundu, batoh, boby, beranici, boxerky, brýle, bonbóny;
baterku, batoh, beranici, boby, boxerky, bonbóny, brýle, bundu;
baterku, batoh, beranici, boby, bonbóny, boxerky, brýle, bundu.
6. Vyřeš zimní křížovku a označ žlutě tvrdé slabiky.

8 b.

TAJENKA: V lednu si užíváme zimní _____________________.
* Napiš na linky dvě věty k obrázku.
Oznamovací: __________________________
_____________________________________
Tázací: _______________________________
_____________________________________
Hodnocení: Celkový počet bodů 35. Já jsem získal/a

b.

