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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 P 

 Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, 

klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, 

čepýřit se 

 

 

 Vlastní jména: Spytihněv, Chropyně 



PÝR A KOPANÁ 

 Slepýš s panem netopýrem hádají se s pyšným 

pýrem, co vyrostl před bránou – že bude hrát 

kopanou!? 

 Pýr na oba šklebil pysk, chlubil se, že s ním  má 

celé mužstvo zisk. „Tenhle plevel musí pryč, 

vždyť nechytí žádný míč!“ A přinesl si na něj 

rýč.Netopýr tak ryl, až se sypal pyl. 

 Najdi slova vyjmenovaná a odvozená. 



KONTROLA 

 Slepýš s panem netopýrem hádají se s pyšným 

pýrem, co vyrostl před bránou – že bude hrát 

kopanou!? 

 Pýr na oba šklebil pysk, chlubil se, že s ním  má 

celé mužstvo zisk. „Tenhle plevel musí pryč, 

vždyť nechytí žádný míč!“ A přinesl si na něj 

rýč.Netopýr tak ryl, až se sypal pyl. 



Pozor !!! 
 Pyl – na květině 

 Slepýš – plaz- beznohá ještěrka 

 Pil – tekutinu 

 Opilovat – pilníkem 

 Opylovat – květinu 

 Slepíš – listy k sobě 

 Pytlák – člověk, který tajně loví zvířata 



POUŽIJ A NAPIŠ TATO SLOVA VE VĚTĚ. 

 Pysk 

 Píchá 

 Pýcha 

 Opilovat 

 Zazpívat 
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