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ANOTACE 

Cílová skupina: Žáci 4. ročníku 

 

Forma: prezentace 

 

Pomůcky: Penál, sešit, učebnice čj 

 

Metodický pokyn: Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 

učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 

skupinách. 

 



VYJMENOVANÁ SLOVA PO B 

Být, bydlit, obyvatel , 
byt, příbytek nábytek, 
dobytek, obyčej, bystrý, 
bylina, kobyla, býk, 
Přibyslav 

Vlastní jména: Bydžov, Bylany, 
Byšice, Zbyněk, Hrabyně 



Byla ,nebyla  jedna kobyla a ta 
kobyla v Bydžově bydlila.  

Bydžov je jenom obyčejné město, ale 
něco se tam stalo přesto. 

 Ze Španělska přijel statný býk a 
hned, jak přijel, hledal v Bydžově 
byt.  

Přivezl s sebou zázračnou bylinu a 
na tu nachytal i naši kobylu.  

Najdi slova vyjmenovaná a 
odvozená. 
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Pozor!  

Být- existovat 

Bít – ve smyslu tlouci 

Nabýt – ve smyslu něco 

získat 

Nabít- baterii, ve smyslu 

ublížit 



UŽIJ UVEDENÁ SLOVA 

VE VĚTÁCH. NAPIŠ JE. 
Být   x  bít 

Dobýt x  dobít 

Nabýt  x   nabít 
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