
• Označení materiálu:  VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_07  

• Název materiálu:   Riskuj  2    

• Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník 

• Anotace:  S pravopisem vyjmenovaných slov, podstatných jmen i přídavných jmen mají žáci našich oborů 

neustále problém. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní a  soutěžní didaktický materiál pro úroveň 

žáků  tříletých učebních oborů.   

• Očekávaný výstup: Žáci si prostřednictvím soutěže riskuj zopakují a upevní již  probrané učivo. 

• Klíčová slova:  vyjmenovaná slova, podstatná jména, přídavná jména   

• Metodika:  Materiál slouží jako soutěžní i kontrolní, lze ho promítnout elektronicky pro celou třídu nebo  

rozeslat v elektronické verzi. Třída se rozdělí na dvě skupiny, každá skupina si střídavě volí otázky určitých 

hodnot. Prémie se vybírá na konec a skupina vsadí  libovolný počet bodů, které zatím získala. Musí být určen 

někdo, kdo bude zapisovat a sčítat body.  Žáci mohou tento materiál použít i pro samostatné opakování.     

• Obor: tříleté učební obory  

• Ročník:  2.    

• Autor:  Mgr. Monika Rubešová 

• Zpracováno dne:  11. 12. 2012 

 

• Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, 

autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k 

software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. 

(autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 

 



RISKUJ 

 Vyjmen. 

slova 

500 

1000 

2000 

5000 

prémie 
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Podstatná 
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vyjmenovaná slova 500 

• Doplňte:  B_l to velmi hb_tý chlapec.  

• zpět 



vyjmenovaná slova 1000 

• Doplňte:  Dosáhli jsme v_ditelně  v_borných  

• v–sledků. 

• zpět 



vyjmenovaná slova 2000 

• Doplňte:  L_ška  se  nesl_šně přibl_žila k 
ob_dlenému stavení. 

• zpět 

 



vyjmenovaná slova 5000 

• Doplňte:  Ve ml_ně přestali ml_t  ob_l_  v 
m_nulém roce. 

• zpět 

 



vyjmenovaná slova - prémie 

• Doplňte:  V_b_l_li jsme m_stnosti, na jejichž 
stěnách v_sely v_tězné obrazy.  

• zpět 

•     



Správné řešení 

• Byl to velmi hbitý chlapec. 

• Dosáhli jsme viditelně výborných výsledků. 

• Liška se neslyšně přiblížila k obydlenému 
stavení. 

• Ve mlýně přestali mlít obilí v minulém roce. 

• Vybílili jsme místnosti, na jejichž stěnách visely 
vítězné obrazy.  



podstatná jména 500 

• Doplňte:  Byly nalezeny krásné  drahokam_. 

• zpět 

 



podstatná jména 1000 

• Doplňte:  Na stolech stály váz_  s  květinam_. 

• zpět 

•   

 

 

 



podstatná jména 2000 

• Doplňte: Psala dopis_  přítel_  Karlov_. 

• zpět 

 



podstatná jména 5000 

• Doplňte:   Na břez_ch rybníka rostly vrb_  s 
olšem_ , břízam_ a  topol_ .   

• zpět 

 



podstatná jména - prémie 

• Doplňte:  Nad  pol_ , les_  a loukam_  létali 

• orl_ s jestřáb_  a vlaštovkam_. 

• zpět 

 



Správné řešení 

• Byly nalezeny krásné drahokamy. 

• Na stolech stály vázy s květinami. 

• Psala dopisy příteli Karlovi. 

• Na březích rybníka rostly vrby s olšemi, 
břízami a topoly. 

• Nad poli, lesy a loukami létali orli s jestřáby a 
vlaštovkami. 



přídavná jména 500 

• Doplňte:  Po návsi pobíhal  ciz_  pes. 

• zpět 

 



přídavná jména 1000 

• Doplňte:  Setkal jsem se s nov_m bratrov_m 
kamarádem. 

• zpět 

 



přídavná jména 2000 

• Doplňte:  Zdeňkov_  učitelé nás seznámili s 
Kamilov_m_   plány. 

• zpět 

 



přídavná jména 5000 

• Doplňte:  Viděl jsem Petrov_  bratry 
naposledy, když byli mal_, mil_ a usměvav_  
kluci.   

• zpět 

 



přídavná jména - prémie 

• Doplňte:  Pavlov_ rodiče krmili oba dědečkov_ 
psy, starali se o včel_  úly a slýchali holub_  
vrkání  cel_  měsíc.  

• zpět 

•   



Správné řešení 

• Po návsi pobíhal cizí pes. 

• Setkal jsem se s novým bratrovým 
kamarádem. 

• Zdeňkovi učitelé nás seznámili s Kamilovými 
plány. 

• Viděl jsem Petrovy bratry naposledy, když byli 
malí, milí a usměvaví kluci. 

•  Pavlovi rodiče krmili dědečkovy psy, starali se 
o včelí úly a slýchali holubí vrkání celý měsíc. 

 


