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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.  

Pracovní list je tvořen 3 hlavními úkoly, v průběhu jejichž plnění 

si žáci procvičí nové učivo o slovech citově zabarvených (lichotných 

i hanlivých) a slovech bez citového zabarvení, a své nové vědomostí 

vhodně aplikují a zafixují. 

 

Plněné výstupy:  

Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

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

význam slov, citové zabarvení, slovo neutrální, slovo lichotné, 

slovo hanlivé. 
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