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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Rozvrstvení slovní zásoby 2 – pracovní 
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Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 8. dubna 2013 
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Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 9. dubna 2013  

Ověřující učitel: Mgr. Petra Doskočilová 

Třída: IX. B 

 

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. V rozmanitých 

cvičeních se zaměřuje na práci se slovy, chápe a vhodně je užívá 

v různých spojeních, rozumí názvosloví citově zabarvených slov, 

pracuje s textem, vyhledává slova citově zabarvená, synonyma.  

Pracovní list je vhodný jako doplnění učiva rozvrstvení slovní 

zásoby. 
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Plněné výstupy: 

Žák rozvíjí svou slovní zásobu; chápe hru se slovy; zhodnotí význam 

slova základní, druhotný a obrazný; rozpoznává přenesená 

pojmenování; pracuje s textem. 

 

Klíčová slova: 

Slova citově zabarvená, slova lichotivá, slova hanlivá, eufemismus, 

slova zhrubělá, synonyma, text. 
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