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Téma: Žákovská knížka  

Pracovní listy: D_05A_Žákovská knížka    

D_05B_Žákovská knížka   

Využití:  Pracovní listy byly vytvořeny pro děti cizince s minimální znalostí češtiny. Vhodné 

ke skupinové práci. 

Věková skupina:  7 – 13 let  

 

D_05A   

Cíl lekce:   žák rozumí jednoduchému formuláři (ví, co kam vyplnit)   

 žák umí říct, jaké má známky  

Slovní zásoba:   formulář – jméno, příjmení, ulice a č.p., město, PSČ, datum narození, zdravotní 

pojišťovna, matka, otec, třída, třídní učitelka 

 klasifikace – jednotlivé známky – i neformální vyjádření (Mám jedničku)  

 předměty, zkratky předmětů  

Pomůcky:   formulář (pracovní list D_05A), fiktivní identita (D_05_Příloha 1)  

 obrázky předmětů   

 známky na kartičkách  

 žákovská knížka  

Aktivity:   práce s formulářem – žáci lepí na pracovní list údaje z přílohy 1 

(můžeme modifikovat a pracovat s reálnou žákovskou knížkou školy)  

 práce na tabuli – fiktivní identita, žáci společně doplňují údaje do příslušných 

okének formuláře  

 vyjádření známek, děti o svých imaginárních známkách v žákovské knížce mluví 

v souvislosti s předměty, fixujeme fráze: Z matematiky mám jedničku. Z fyziky 

mám trojku.  

Na co si dát pozor:   Tento pracovní list procvičuje především psaní. V první fázi žáci nemusí psát své 

údaje, pouze používají fiktivní identitu, kterou připraví učitel. Učitel může zadat 

žákům úkol, aby se na příští lekci připravili a přinesli si ŽK a zjistili si osobní 

údaje. Žáci často údaje neznají a lekce se tím zbytečně zdrží.  
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D_05B  

Cíl lekce:   žák umí vyplnit základní informace o sobě do ŽK (jednoduchý formulář)  

 žák umí říct, jaké má známky  

Slovní zásoba:   opakování – předměty, známky 

 slovní hodnocení (výborný…)  

Pomůcky:   obrázky předmětů   

 známky na kartičkách  

 žákovská knížka  

Aktivity:   práce s formulářem – vyplňování skutečných údajů do formuláře / do žákovské 

knížky   

 vyjádření známek – opakování + rozšíření o slovní hodnocení  

Na co si dát pozor:   Žáci trénují psaní. V první lekci se naučili pracovat s formulářem, v této lekci již 

sami vyplňují osobní údaje. Doporučujeme zadat žákům v první lekci se na 2. fázi 

připravit, žáci často své osobní údaje neznají.  

 

 


