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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Významové vztahy mezi slovy 2 – 
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Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Petra Doskočilová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 2. března 2013 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 
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Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 6. března 2013  

Ověřující učitel: Mgr. Petra Doskočilová 

Třída: IX. A 

 

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. 

Pomocí jednoduchých cvičení si žák ověřuje porozumění, učiva 

zaměřeného na synonyma, antonyma či homonyma, chápe jejich rozdíly. 

Vyhledává slova podobného či stejného významu, rozumí cizím výrazům, 

rozlišuje slova s opačným významem, dokáže rozeznat věcný význam 

slov a tím odlišit slova mnohoznačná a slova souzvučná. Dokáže 

charakterizovat osobnost výčtem jeho vlastností, povahy atd. Cvičení 

lze uplatnit při hodinách slohu. 
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Plněné výstupy: 

Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová; rozvíjí svou slovní zásobu; určuje 

věcné významy slov; chápe hru se slovy; vysvětlí rozdíl mezi 

homonymy, synonymy a antonymy; zhodnotí význam slova základní, 

druhotný a obrazný.  

 

Klíčová slova: 

Synonyma, antonyma, homonyma, slova mnohoznačná, věcný význam slov. 
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