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Metodické poznámky:    Vyhledávání a procvičování přídavných jmen s využitím 
                                        neobvyklého zábavného textu. 
 
                                        1. Přečíst text. 
                                        2. Co je na něm zajímavé? 
                                        3. Co je hlavním obsahem? Kterého města se týká? 
                                        4. Kdo už v Praze byl? Co o ní ještě víte? 
                                        5. V textu je mnoho přídavných jmen. Najdeš všechny? 
                                            Čti pozorně a vypiš je na linky za textem. 
                                        6. Příští hodinu můžeme tato přídavná jména třídit 
                                            a skloňovat. 
 
                                         - Lze využít také jako ukázku a motivaci k oživení 
                                           slohových prací, žáci se mohou pokusit o podobné 
                                           (kratší) slohové útvary. Vhodné k domácí přípravě. 
 
                                         - Práce s textem může být různorodá, podle praxe  
                                           a fantazie vyučujícího.  
 
                                         - Je možno zařadit i jako mezipředmětové vztahy 
                                           (učivo o Praze). 
                                      
 
 
 
 



 
 
 
VYDAŘENÝ  VÝLET 
 
   Vláďa Valenta vymyslel velký víkendový výlet. Volal Vojtovi Vitáskovi, Viktoru 
Vondráčkovi, Vandě Vránové, Věře Vaníčkové, Veronice Vávrové. Všechno výborně 
vysvětlil. Vyrazili všichni … vstříc vysněnému výletu. 
   Věra vzala vuřty, Vanda vánočku, Veronika vypečené vdolečky, Viktor vařená vajíčka. 
Vojta vyhledal vlak. Veselý výpravčí vlak vypravil. Výhybka vyměněna, vlak výjimečně 
vyjel včas. Vagóny vzorně vyčištěné. Výletníci vypadali vyspalí, všímaví, vnímaví. 
Výpravčí věrohodně vytrvale vyprávěl. 
   Vystoupili ve vytouženém velkoměstě. Vnímali všechny vymoženosti. Vdechovali  
výfuky. Vyhledali velké výstaviště, vyzkoušeli výtahy, vstupy, výstupy. Viděli Vltavu, 
Vysočany, Vršovice, Vinohrady, Vinohradskou vodárenskou věž, vznešenou výzdobu 
Valdštejnů, Veleslavín, velebeného vladaře Václava, vánoční Václavák, vyzdobené 
výlohy, vyhlídkovou věž. 
   Vystoupali vznešený Vyšehrad. Vzpomněli významné velikány všech věků. Využili 
vynikající vědomosti ve vzdělání. Věštili věčnost, vzdálené vyhlídky. Večer vzhlédli 
výše. Velký vůz, Vodnář, Váhy, Venuše, Večernice… veliký vznešený vesmír. Využili 
výborný výhled. Viděli vlastně vše významné. 
   Velmi vyčerpaní vyhlížejí večerní vlak. Vítězoslavné vracení, velké vzpomínky. 
Výborně využitý víkend. Vynikající výlet. Všechno všem vzrušeně vyprávěli. 
 
 
Čti znovu pozorně text.  Vypiš přídavná jména: 
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