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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Významové okruhy slov, slova příbuzná 

1 – prezentace; PowerPoint 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Lenka Panglová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 23. září 2012 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 

Vyučovací předmět: Český jazyk        

Tematická oblast: Význam slova, stavba slova 

Sada: 05  

Číslo DUM v sadě: 01  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_05.01.PAN.CJ.4 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_05.01.PAN.CJ.4.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 24. září 2012  

Ověřující učitel: Mgr. Lenka Panglová 

Třída: IV. A 

 

Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co největší 

množství smyslů každého žáka. 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.  

Prezentace rekapituluje známé učivo o grafické a zvukové podobě 

slova a zaměřuje se na význam slov ve smyslu významových okruhů 

slov. V práci je vysvětlen rozdíl mezi významovými okruhy slov a 

slovy příbuznými. Prezentace se skládá z části výkladové, v závěru 

jsou zařazeny úkoly na procvičení. 
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Plněné výstupy: 

Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

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

Klíčová slova:  

slovo, písmeno, hláska, významové okruhy slov, slova příbuzná 
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