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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 sestaven tak, aby si žáci prioritně upevnili 

terminologii týkající se stavby slova, a aby byli schopni bezpečně 

vyhledat kořen u slov příbuzných. V dalším cvičení je cílem aplikace 

a upevnění znalostí o části předponové. V závěrečném cvičení se 

předpokládá, že žáci dovedou tvořit slova příbuzná k danému slovu 

tak, aby snadněji detekovali jejich společnou část, tj. kořen slova, 

a následně vyznačili předponovou a příponovou část.  
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Plněné výstupy:  

Žák rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 

koncovku; podle instrukcí učitele graficky zaznamená stavbu slova; 

rozpozná a správně napíše předponu a předložku, zvládá jejich 

pravopis. 

Klíčová slova:  

stavba slova, kořen, předponová část, příponová část 
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