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Přijdeš na to, co mají 
tato slova z hlediska 

významu 
společného? 

spisovná nespisovná 

flek 

ďoura 
štangle 

štyry bejvák 
šťouchanec 

buřt bourák 

šupa 

Použiješ je spíše 

ve vyučování nebo 

s kamarádem             



 užíváme například 
 - ve škole při vyučování 
 - ve zprávách v televizi 
 - v psaném jazyce v  
  novinách a časopisech 
 - na poště 
 - v bance 
 - na letišti 



spatřit 

snídaně 

být 

omamný 

luna ruka kéž dobrý 

řeka 

strom slunovrat okázalý 

běhat nechť 

SLOVA BĚŽNÁ 



 se používají v běžném vyjadřování 
 - doma 
 - mezi přáteli 
 
 patří k nim také slova nářeční 
 OGAR = chlapec 
 HYJTA = beseda 



Vo přestávce byl ve třídě děsnej rachot. 

Chytil   jsem poznámku do žákajdy . 

Každej k tomu něco řekne. 

Klidně si zdrhne bez omluvenky. 

Nech to plavat. 

Ten příroďák jsi pěkně odfláknul. 

Měl ruksak plnej prázdnejch flašek vod sirupu. 

O velký rámus. 

Dostal žákovské knížky. 

Každý 

uteče 

být. 

přírodopis jsi  pořádně podcenil. 

batoh plný prázdných lahví od 
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