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Anotace 

Název tematické oblasti: Český jazyk a literatura pro nižší gymnázium 

Název učebního materiálu: Domino – slovesný rod 

Číslo učebního materiálu: VY_ 32_INOVACE_CJ0119 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 2. ročník osmiletého gymnázia 

Autor: Mgr. Radka Strašilová 

Datum vytvoření: 1. 5. 2014 

Datum ověření ve výuce: 6. 5. 2014 

Druh učebního materiálu: pracovní list 

Očekávaný výstup: Student rozlišuje rody u sloves. 

Metodické poznámky: Aktivita využívá principu hry domino. Pracovní list 
(pozor, vytiskneme oboustranně – 1. strana se slovy, 2. 
strana se vzorkem) předem rozstřiháme na lístečky – 
„kostky“ domina, střiháme podle tenkých čar. 
Připravíme si tolik sad lístečků, kolik vytvoříme ve třídě 
hracích skupinek (osvědčil se počet tří hráčů ve 
skupince – žáci se častěji dostanou ke hře – lépe se 
procvičí). Správnost přikládání lístečků kontrolují žáci 
navzájem, ve sporných případech konzultují 
s pedagogem. Časová náročnost je cca 10 minut. 

 



bloudil trhal byl nalezen byl utržen krájeli byl vlečen byl ukrojen navlékali končíme byl ukončen

byl poražen byla odlouzena loudil zvítězil vařila byl myšlen bylo uvařeno pomysleli zvedám byl zvednut

stavěli padal kráčel vykročil byl chycen loupil chytali byl vyloupen vážeme byl navázán

zavíral byl zavřen stavěl se byl napaden skládali byli káráni byla složena pokáral jsem byl trestán hrálo se

čarovali uviděla byla viděna byl začarován byl vyslyšen byl zlomen povyprávěl byl vyprávěn kopal byl vykopán

pilovali házeli jsme byl upilován byl vyhozen byl nahlášen slyšel prohlásil vyprávěli létám vyletěli

lapal vymaloval maloval se byl lapen byl očekáván zameškal počkáme byl zmeškán cenil si byl oceněn

napínal napsala psal se byl napnut byl oplakán smáli se vypláču se usměji se vylila rozlila se

kupoval kupoval nakoupila byl koupen hádal se hádal se ležíš ležíš házeli házeli
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