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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím inovovaných materiálů. 

Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, 

názornost a interakci. To vše směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke 

zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci motivováni k 

hodnotnějšímu učení. 

Pracovní list sestává z 10 cvičení. V jednotlivých cvičeních si žáci 

shrnou a zopakují většinu učiva 1. pololetí. Opakování zahrnuje 

slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná i protikladná, 

stejně jako jednoznačná a mnohoznačná či citově zabarvená a 

neutrální. Z okruhu významu slov nejsou opomenuta ani slova spisovná 

a nespisovná. Druhá část pracovního listu se zabývá stavbou slova. 

Žáci zde tedy aplikují své vědomosti o tomto učivu. Ve cvičení 9 je 

navíc zařazeno téma slovních druhů a určování mluvnických kategorií, 

neboť je to součástí učiva, které bylo pokryto v prvním pololetí. 
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Plněné výstupy:  

Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

významu, slova vícevýznamová; vyhledává je a vhodně je použije; 

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku; 

podle instrukcí učitele graficky zaznamená stavbu slova; rozpozná a 

správně napíše předponu a předložku, zvládá jejich pravopis. 

Klíčová slova:  

význam slova, slova nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, 

mnohoznačná, souznačná, protikladná, citově zabarvená, neutrální, 

spisovná, nespisovná, stavba slova, kořen slova, předponová část, 

příponová část, předpona, předložka 
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