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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 M 

My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, 

myš, hlemýžď, mýto, mýtit, zamykat, 

smýkat, dmýchat, chmýří, 

nachomýtnout se 

 

Vlastní jména: Litomyšl 

 



TRABLE PANA HLEMÝŽDĚ S MYŠÁKEM FEŠÁKEM 
 Zmýlil jste se, pane hlemýžď, nebudete mít svůj klid. 

Myslel jste, že ani o píď nemusíte ustoupit. My před 

myší zamykáme všechny dveře, všechna vrata, ta se 

jenom ochomýtne a je uvnitř natotata.S myší je to jako 

s hmyzem.  

 Nemohou se vymýtit. Jak se jednou nastěhují, nedají 

se vyhodit. 

Najdi slova vyjmenovaná a 

odvozená. 



KONTROLA 

 Zmýlil jste se, pane hlemýžď, nebudete mít svůj 

klid. Myslel jste, že ani o píď nemusíte ustoupit. 

My před myší zamykáme všechny dveře, všechna 

vrata, ta se jenom ochomýtne a je uvnitř 

natotata.S myší je to jako s hmyzem.  

 Nemohou se vymýtit. Jak se jednou nastěhují, 

nedají se vyhodit. 

 



Pozor !!! 
 My – všichni 

 Mýt – čistit podlahu, ( umyvadlo,         

myčka,mýdlo, ..atd.) 

 Smýčit – koštětem čistit 

 Vymykat se – být vyjímečný 

 Mi – např. dej mi pero 

 Mít – vlastnit 

 



Použij a napiš tato slova ve větách. 

 Smyčec 

 Mýto 

 Omítka 

 Mi 

 Průsmyk 
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