
2 ČÍ JE TO TUŽKA? – MANUÁL 

Slovní zásoba: 

- podstatná jména: muž/žena, učitel/učitelka, student/studentka, žák/žákyně, tabule, 

pastelka, pero, kniha, lepidlo, pravítko, penál, nůžky, guma, tužka, sešit, fixa, lavice, 

počítač, batoh, židle, dveře, koš, propiska, papír, mapa, učebnice, ořezávátko, okno 

- přídavná jména: nový/starý/mladý, ošklivý/hezký, velký/malý, studený/teplý, dobrý/

špatný, veselý/smutný, teplý/studený, rychlý/pomalý, sympatický/nesympatický, zdravý/

nemocný, tlustý/štíhlý, dlouhý/krátký, moderní/nemoderní 

- barvy: červená, modrá, zelená, růžová, žlutá, oranžová, černá, hnědá, fialová, béžová, 

šedá, bílá 

- instrukce: spojte, napište, namalujte, zavřete, otevřete, poslouchejte, doplňte, čtěte, 

sedněte si, postavte se, odpovídejte, ptejte se, podívejte se, škrtněte, zakroužkujte, 

podtrhněte 

Gramatika: 

- gramatický rod: podstatná jména, přídavná jména a přivlastňovací zájmena 

- množné číslo: jen okrajově 

Extra materiály a aktivity ke cvičením v učebnici: 

2.1 POMŮCKY 

cv. 2:  
- U rozmístí po třídě karty s ilustracemi a s instrukcemi, S mají za úkol ve dvojici 

zkompletovat co nejvíce instrukcí (ilustrace + slovo), následně instrukce demonstrují. 

(PŘÍLOHA 1) 

cv. 3:  
- S si stoupnou a U vyjmenovává jednotlivé školní pomůcky. S se musí vždy dané pomůcky 

dotknout. Kdo se jí nedotkne, vypadává. 

- chňapačka, chodička, obracečka na školní pomůcky (PŘÍLOHA 2) 

cv. 6: 
- U může využít PŘÍLOHY 2 a třídit se S slova podle rodů. 

cv. 8:  
- Každý S dostane jednu kartu s přídavnám jménem (PŘÍLOHA 3) a hledá mezi spolužáky svůj 

protějšek. 

- Následně mohou S předvádět adjektiva pantomimou. 



cv. 9:  
- chňapačka s barevnými kartami (PŘÍLOHA 4) 

- S se rozmístí do kruhu, U stojí uprostřed a dává pokyny: „Místo si vymění ten, kdo má na 

sobě červenou barvu.“, „Místo si vymění ten, kdo má na sobě zelenou barvu.“ atd. 

cv. 10: poslech – řešení pro U 

cv. 15: poslech – řešení pro U 

cv. 14: 

- Každý S si vybere jeden libovolný předmět – nejprve vedou dialog ve dvojici: „To je moje 

pero.“, „To je tvůj penál.“ – „To je můj penál.“, „To je tvoje pero.“ a následně chodí po třídě a 

vedou dialog se všemi svými spolužáky. 

- U připraví A4 s ilustracemi zájmen (PŘÍLOHA 5), a to jednotlivě všechny varianty (můj, tvůj, 

její, jeho, náš, váš, moje, tvoje, vaše, naše). A4 položí na jednu z lavic, po místnosti 

rozmístí karty se školními pomůckami (PŘÍLOHA 2) a S dostanou za úkol přilepit předměty 

správně podle rodu na A4.  

Christian: Kdo je to? 
Emil: To je učitel. 
Christian: Jaký je? 
Emil: Je mladý a sympatický.

Káťa: Co je to? 
Emil:  To je batoh. 
Káťa: Jaký je? 
Emil: Je velký a červený, ale není moderní.

Christian: Co je to? 
Li: to je tužka. 
Christian: Jaká je? 
Li: Je nová a žlutá.

Učitel Jan: Co je to? 
Li: Ano, to je židle. 
Učitel Jan: A jaká je? 
Li: Je hnědá a stará.

Emil: Co je to? 
Christian: to je pravítko. 
Emil: Jaké je? 
Christian: Je malé a modré.

1 
Christian: To je náš učitel Jan. 
Káťa: A to je naše učitelka. 

4  
Christian: To je tvoje tužka? 
Li: Ne, to není moje tužka.

2 
Káťa: To je tvůj batoh?  
Emil: To je můj batoh.

5  
Emil: Čí je to pravítko? 
Christian: To je moje pravítko. 

3 
Učitel Jan: Čí je ta učebnice? 
Li: To je moje učebnice.



cv. 20:  

- U rozmístí po třídě karty s ilustracemi a karty s otázkami, S hledají dvojice a následně 

zapisují do učebnice. (PŘÍLOHA 6) 

2.2 POPIS TŘÍDY 

cv. 1:  

- S ve dvojici kreslí plán třídy podle popisu. 

- S spojují obrázky a slova a odpovídají na otázku: „Kde je kočka?“. (PŘÍLOHA 7) 



PŘÍLOHA 1 
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ČTĚTE POSLOUCHEJTE

NAMALUJTE PODTRHNĚTE

ODPOVÍDEJTE DOPLŇTE

ZAKROUŽKUJTE SPOJTE

SEDNĚTE SI OTEVŘETE

PODÍVEJTE SE ŠKRTNĚTE

ZAVŘETE POSTAVTE SE

NAPIŠTE PTEJTE SE 
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KNIHA UČEBNICE

SEŠIT MAPA

PERO PROPISKA

TUŽKA GUMA

PENÁL PASTELKA

FIXA NŮŽKY

PAPÍR OŘEZÁVÁTKO

TABULE POČÍTAČ

LEPIDLO PRAVÍTKO



STUDENT UČITEL

TŘÍDA ŠKOLA

STUDENTKA SVĚTLO

NÁSTĚNKA STŮL

TELEVIZE UČITELKA

SKŘÍŇ HODINY

DVEŘE OKNO

ŽIDLE LAVICE

BATOH KOŠ



PŘÍLOHA 3 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MLADÝ STARÝ

MALÝ VELKÝ

STARÝ NOVÝ

DOBRÝ ŠPATNÝ

SMUTNÝ VESELÝ

POMALÝ RYCHLÝ

TEPLÝ STUDENÝ

ČISTÝ ŠPINAVÝ

ZDRAVÝ NEMOCNÝ

ŠTÍHLÝ TLUSTÝ

KRÁTKÝ DLOUHÝ

HEZKÝ OŠKLIVÝ

SYMPATICKÝ NESYMPATICKÝ

MODERNÍ NEMODERNÍ



PŘÍLOHA 4 



MODRÁ ŽLUTÁ

HNĚDÁ ČERVENÁ

FIALOVÁ ČERNÁ

BÍLÁ ZELENÁ

ORANŽOVÁ ŠEDÁ

RŮŽOVÁ BÉŽOVÁ



PŘÍLOHA 5 
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JÁ MŮJ MOJE MOJE

TY TVŮJ TVOJE TVOJE

ON JEHO JEHO JEHO

ONA JEJÍ JEJÍ JEJÍ

MY NÁŠ NAŠE NAŠE

VY VÁŠ VAŠE VAŠE

ONI JEJICH JEJICH JEJICH



PŘÍLOHA 6 

+

+

+

+

+ +

+ +



OMLOUVÁM SE, 
ŽE JDU POZDĚ.

OMLOUVÁM SE, 
NEMÁM SEŠIT.

PROMIŇTE, MŮŽU 
SI ODSKOČIT?

MŮŽU SI PŮJČIT 
PERO?

KOLIK JE HODIN? JAK SE ŘEKNE 
ČESKY…?

PROMIŇTE, 
NEROZUMÍM.  

CO MÁM DĚLAT?

PROMIŇTE, 
NEROZUMÍM. JEŠTĚ 
JEDNOU PROSÍM.



PŘÍLOHA 7 



dole uprostřed

nahoře vpravo

vlevo vpředu

vzadu



VÝSLOVNOST V PRACOVNÍM SEŠITĚ: NÁVOD + ŘEŠENÍ (U čte, nebo pouští nahrávku) 

PS str. 17–19 

1. Čtěte ve slovech jen samohlásky: 

S čtou jen vokály, dávají pozor na správný přízuk, na první vokál tlesknou, potom čtou celá 

slova. 

2. Ke každému slovu napište symbol Morseovy abecedy: 

S píšou ke každému slovu symbol Morseovy abecedy (např.: ořezávátko • • − − •), potom 

proběhne společná kontrola. 

3. Napište k symbolům slova: 

S píšou k symbolům slova (školní pomůcky) buď podle poslechu (U čte), nebo podle paměti. 

Fixují si délky vokálů, při čtení dává U pozor na přízvuk.  

!!! Předchozí tabulku S nemají před sebou !!! 

tabule kniha guma lavice

koš lepidlo tužka počítač

pero penál propiska batoh

pravítko nůžky fixa židle

dveře pastelka sešit papír

mapa učebnice ořezávátko okno

• • • • − − • ••• • − • ••••

koš kniha penál nůžky tabule počítač učebnice

guma papír lavice pravítko

tužka lepidlo

pero propiska

batoh pastelka

fixa

židle

dveře

sešit

mapa

okno



4. Čtěte otázky a odpovězde ano/ne: 

S čtou otázky. Na konci stoupnou hlasem, vhodné doprovodit pohybem rukou nahoru 

(intonace stoupavá): 

S čtou odpovědi, na konci klesnou hlasem dolů, vhodné doprovodit pohybem rukou (intonace 

klesavá):   

5. Čtěte otázky a odpovědi: 

S čtou otázky. Hlasem jdou nahoru a dolů (intonace stoupavě-klesavá), vhodné doprovodit 

pohybem ruky.  

 

U odpovědí klesnou hlasem dolů:  

8. Poslouchejte a řekněte, jestli slyšíte otázku, nebo oznamovací větu: 

U čte, nebo pouští nahrávku, S doplňují otazník podle toho, jestli slyší otázku, nebo 

oznamovací větu.  

Jirka je z Prahy. Dnes píšeme test? Eva je doktorka. Tomáš je nemocný? To je tvoje tužka? Teď 

je čeština. Hraješ na housle. Potřebuješ novou knihu? Jedeme na výlet. Lékárna je vedle 

divadla? V pondělí jdeme do divadla.  

9. Poslouchejte a doplňte samohlásky: 

U čte zadání, nebo pouští nahrávku, S doplňují samohlásky. Následuje společná kontrola.  

rychlý – mladý – špatný – zdravý – nemocný – štíhlý – nový – čistý – špinavý – smutný – 

tlustý – malý – velký – veselý – teplý – studený – hezký – ošklivý – krátký – starý – dlouhý – 

pomalý – dobrý 

10. Čtěte ve slovech jenom samohlásky:  

S čtou ve slovech jenom samohlásky, potom celá slova. 

pomalý – rychlý – mladý – starý – dobrý – špatný – zdravý – nemocný – nový – čistý – 

špinavý – štíhlý – tlustý – malý – velký – smutný – veselý – teplý – studený – hezký – 

ošklivý – krátký – dlouhý 


