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Anotace 

Materiál obsahuje jeden pracovní list. Ověření získaných návyků 

správného tichého a hlasitého čtení, reprodukují kratší text, 

odpovídají na otázky, tvoří dvojice slov-členové rodiny, rozlišují 

role v rodině. 

Autor Bc. JITKA BOBKOVÁ 

Jazyk 

 

 Čeština  

 

Očekávaný výstup 
čte potichu a nahlas, s porozuměním, reprodukuje přečtené, pracuje 

s textem-nespisovná slova, snaží se odpovídat na otázky, tvoří dvojice 

slov členů rodiny 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 

čtenářská gramotnost,  pracovní list, nespisovná slova, tiché a hlasité 
čtení, reprodukce o přečteném, dvojice slov členů rodiny, příbuzenské 
vztahy, role v rodině, pojmy jedináček, sirotek 

Druh učebního materiálu 

 

Pracovní list  

 

Druh interaktivity 

 

Aktivita  

 

Cílová skupina 

 

Žák 

 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu 

 

10. 9. 2013 

 

 



MOJE RODINA 

Na rodinnou výchovu jsme dostali zvláštní úkol. Povídali jsme si o užší a širší rodině a každý 

si měl přinýst nějakou fotografii z rodinnýho alba. Přinesený fotografie jsme si prohlíželi 

a snažili se hádat, kdo je kdo. Užili jsme si při tom plno legrace. Po prohlédnutí fotek jsme si 

kecali o tom, že do úzkého rodinného kruhu patří rodiče a děti a o členech úzkýho a širšího 

kruhu rodiny. 

1. Přečti – tiché a hlasité čtení, vyprávěj o přečteném. 

2. Vyhledej slova nespisovná a barevně vyznač v textu, ústně nahraď spisovnými. 

3. Utvoř dvojice a napiš: 

matka                                                               babička…………………………………... 

teta                                                                   otec……………………………………….    

dcera                                                                strýc………………………………………      

dědeček                                                            syn………………………………………..    

vnučka                                                              bratranec………………………………… 

sestřenice                                                          švagr…………………………………….. 

švagrová                                                            vnuk…………………………………….. 

4. Znáš jména svých příbuzných, jejich bydliště, zaměstnání, věk? Víš kdo je jedináček 

a kdo sirotek? Vysvětli pojem sourozenec. 

5. Co dělá doma maminka, tatínek, ty? Vyber a barevně odlišuj – maminka-podtrhni 

zeleně, tatínek modře, ty-žlutě. 

zašívá                                                                          maluje 

opravuje auto                                                               žehlí 

hraje si na PC                                                               zametá 

vysává                                                                          vynáší koš  

tapetuje                                                                         utírá prach 

pere                                                                               ošetřuje květiny 

vytírá                                                                             myje nádobí 

myje okna                                                                      vaří 

opravuje drobné závady v bytě 

 



ŘEŠENÍ: 

2. slova nespisovná – přinýst, rodinnýho, fotek, kecali, úzkýho 

3. babička-dědeček, otec-matka, strýc-teta, syn-dcera, bratranec-sestřenice, švagr-švagrová, 

vnuk-vnučka 

4. jedináček-nemá sourozence, jediné dítě v rodině, sirotek-už nemá nikoho z rodiny, zůstal 

sám 

 


