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Témata volný čas a město: Návštěva ZOO a procvičování vzorů žena, 
růže, pán 
 
Obsahový cíl:  

- Žák pojmenuje zvířata, která bydlí v ZOO. 

- Žák vypráví o návštěvě ZOO a o tom, která zvířata tam viděl.  

 

Jazykový cíl: 

- Žák přiřadí názvy zvířat ke vzorům žena, růže a pán.  

- Žák používá názvy zvířat v patřičném pádě (1., 4. pád čísla jednotného). 

 

Slovní zásoba: 

názvy zvířat, jejichž skloňování odpovídá vzorům žena, růže a pán, tj. např. tygr, želva, kráva, kočka, 

koza, klokan, krokodýl, slepice, ryba, hroch, opice, panda, žirafa, tučňák, zebra, panda, slon, 

papoušek, žába, lev. 

 

Jazykové struktury: 

To je/jsou…, Chci…, Dej(te) mi, prosím, …, Vybarvuju …, Tady můžu vidět …, Vpravo vidím …, 

Vlevo vidím …, Viděli jsme …, Tady bydlí …, …je jako … Nalepím sem …, Lepím sem … . 

 

Potřebné materiály: 

Obrázky zvířat (nejlépe nezalaminované, nevybarvené), velký papír (plakát) ve formátu A2, nebo 

A1, papíry ve velikosti A4 s nadpisy ŽENA, RŮŽE, PÁN (lze barevně podle rodu, tj. žena a růže 

červeně, pán modře). 
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Opakování/osvojování slovní zásoby: 
- Za účelem  opakování/osvojování slovní zásoby si žáci zahrají tzv. chňapačku (viz 

https://www.inkluzivniskola.cz/chnapacka) s obrázky zvířat. 
 
Třídění slovní zásoby podle vzorů: 
- Žáci podle instrukcí učitele přiřadí obrázky zvířat, které nasbírali během chňapačky (případně 

jim je učitel rozdá tak, aby žáci měli zhruba stejný počet obrázků), k jednotlivým vzorům 
podstatných jmen na papírech A4.  

- Používají jazykovou strukturu: … je jako …, tj. např. koza je jako žena, slon je jako pán, opice 
je jako růže. 

 
Tvoření čtvrtého pádu: 
- Učitel žákům vysvětlí, jak se u každého vzoru tvoří čtvrtý pád (+a, a=u, e=i) a případně zapíše 

příklad na papíry A4 se vzory.  
- Žáci prosí o obrázky zvířat pomocí jazykové stuktury: Chci …, prosím, tj. např. Chci 

slona/kozu/opici, prosím.  
- V dalším kolečku si žáci mohou vyměňovat obrázky zvířat mezi sebou a používat další 

jazykové struktury vyžadující čtvrtý pád, např. Dej(te) mi prosím slona/kozu/opici.  
- V případě nezalaminovaných, černobílých kartiček si je mohou žáci vybarvovat a přitom se 

může učitel ptát: „Co vybarvuješ?“ Žáci odpoví pomocí jazykové struktury: Vybarvuju … tj, 
např. vybarvuju slona/kozu/opici.  

 
Tvorba mapky ZOO: 
- Učitel (případně žáci) na 
velký papír (plakát) nakreslí 
cestu a děti kolem ní lepí 
obrázky zvířat, přitom se 
učitel může ptát např.: 
„Koho nalepíme sem?“ Žáci 
odpovídají pomocí jazykové 
struktury: Nalepím sem …, 
tj. např. nalepím sem 
slona/kozu/opici.  
- Učitel se může také ptát: 
„Kdo bydlí tady?“ Žáci 
odpoví pomocí konstrukce 
Tady bydlí …, tj. např. Tady 
bydlí slon/koza/opice.  
 
 
 

 
Procházka ZOO: 
- Učitel se žáky se pomyslně (případně za pomoci figurky) projdou po ZOO a používají přitom 

jazykové struktury: Tady můžu vidět …, Vpravo vidím …, Vlevo vidím … + 4. pád (tj. např. 
slona/kozu/opici), případně také: Tady bydlí … + 1. pád (tj. např. slon/koza/opice). 

 
Pracovní list a psaní textu: 
- Žáci doplní do tabulky (úkol 1) názvy zvířat ve čtvrtém pádě podle mapky ZOO vytvořené ve 

výuce (lze například na další hodině, mapka může viset na zdi).  
- Dále mohou žáci napsat text podle osnovy na pracovním listu (úkol 2).  
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Byli jsme v ZOO 
 

1) Doplň do tabulky zvířata, která jste viděli v ZOO podle jejich koncovky ve 
čtvrtém pádě. 

 

-a slona 
 
 
 
 

-u  
 
 
 
 

-i  
 
 
 
 

 
 

2) Napiš text o návštěvě ZOO. Nezapomeň následující informace: 
 
- Kde jste byli?  
- Kdo tam bydlí? 
- Kdy jste tam byli? 
- S kým jste tam byli? 
- Co jste viděli?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


