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Anotace: 

Digitální učební materiál je zpracován tak, aby odpovídal věku  

a vzdělávacím potřebám žáků 9. ročníku. Je vypracován v souladu  

s projektovým záměrem a v souladu se školním vzdělávacím programem. 

Jednotlivé úkoly jsou rozmanité, vedou žáky k aktivitě a samostatné 

či skupinové práci. Pracovní list je koncipován k ověření pochopení 

probraného učiva a k jeho celkovému shrnutí. Pracovní list lze 

použít i k domácímu procvičení. 

Žák vypracovává úkoly zaměřené na význam slov a tvoří samostatně 

nebo ve dvojici přirovnání, dokáže vysvětlit jejich význam, využívá 

dosud získaných obecných znalostí a vhodně jich využívá při 

komunikaci. "Gastronomická křížovka" klade důraz na propojení 

mezipředmětových vztahů, kde na základě znalostí z jiných předmětů 

získá žák slova a dále tvoří vhodná sousloví související s úkolem.  
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V jiném cvičení zapojuje žák vlastní fantazii, tvoří na dané téma 

báseň a využívá tak vhodných slov z předešlých cvičení. 

 

Plněné výstupy: 

Žák rozeznává sousloví; přenáší slovní význam; chápe věcný a 

mluvnický význam slov; dokládá příklady v textu; využívá znalostí o 

jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů.  

 

Klíčová slova: 

Přirovnání, popletená přirovnání, přirovnání ke zvířatům, sousloví, 

kulinářská křížovka – sousloví - pokrmy.  
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