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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Slova souznačná a protikladná 2 – 

pracovní list; Word 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Lenka Panglová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 29. 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: 06  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_05.06.PAN.CJ.4 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_05.06.PAN.CJ.4.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 3. října 2012  

Ověřující učitel: Mgr. Lenka Panglová 

Třída: IV. A 

 

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.  

Cílem prezentace je procvičení a upevnění látky o slovech 

souznačných a protikladných. Práce se skládá z pěti cvičení, jejichž 

účelem je individuálně, skupinově či frontálně fixovat získané 

vědomosti, uvědomit si rozdíl mezi významově podobnými a opačnými 

slovy a aplikovat toto v praktických úkolech. 
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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:  

význam slov, slovo souznačné, slovo protikladné, podobný význam, 

opačný význam 
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