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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 L 

 Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, 

plýtvat, vzlykat, lysý,lýko, lýtko, lyže, pelyněk, 

plyš 

 Vlastní jména: Volyně, Lysolaje, Lysá nad Labem 



RECEPT VÍLY HERMÍNKY 

 Kdo má málo vlasů a hlavu skoro lysou, koho bolí 

lýtka a jiné nemoci jsou, ten nemusí vzlykat. 

 Když uvidí blýskání a uslyší houkání v půlnoci u 

mlýna, uplyne chvilinka a zjeví se Hermínka. V 

plyšovém kabátku, lýkových střevíčcích ti odvar z 

pelyňku přinese v hrníčcích. 

 Najdi slova vyjmenovaná a odvozená. 



KONTROLA 

 Kdo má málo vlasů a hlavu skoro lysou, koho bolí 

lýtka a jiné nemoci jsou, ten nemusí vzlykat. 

 Když uvidí blýskání a uslyší houkání v půlnoci u 

mlýna, uplyne chvilinka a zjeví se Hermínka. V 

plyšovém kabátku, lýkových střevíčcích ti odvar z 

pelyňku přinese v hrníčcích. 

 



 Pozor na význam těchto slov!!! 

 Mlynář- člověk, který vyrábí mouku 

 Plytký – ve smyslu řídký, (síť, řeč,..) 

 Slynout – slávou, být proslulý 

 Lysá – například holá hlava 

 Lísá se – je přítulná 

 Blýská se – leskne se, třpytí se 

 Blízká – je hodně blizoučko 

 Mlít – je od slova mele, drtí se, ne od  mlýna!! 

 



 Použij a napiš tato slova ve větách. Pozor na 

význam těchto slov. 

 Zalykat se 

 Lýčený 

 Nalíčit 

 Slynout 

 Plytký 
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