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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. 

Pracovní list je sestaven z pěti úkolů tak, aby žáci aplikovali své 

dosavadní vědomosti o významech slov a seznámili se s některými 

dalšími ukázkami slov nářečních. Cvičení napomáhají k uvědomění si, 

kolik nespisovných výrazů žáci ve vyučování nevědomky používají, tím 

tato cvičení podporují uvědomělé spisovné vyjadřování. Žáci si 

rovněž procvičí orientaci v abecedě a práci se slovníkem, konkrétně 

Slovníkem nespisovné češtiny. 

 

 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/


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 spisovné, slovo nespisovné, běžné, knižní, 

nářeční 
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