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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 S 

Syn, sytý sýr, syrový, 

sychravý, usychat, sýkora, 

sýček, sysel, syčet, sypat 
 

 

 

Vlastní jména : Sychrov 



VELKÁ VÝHODA 
 Starý sýček a syn si pořídili zemní plyn. Kdo to 

nezkusil, tak nezná, že plynové topení je bezva! 

 Když se sníh sype, nebo je sychravo, zmáčkneš knoflík 

– a je hotovo.Syslova stará teta musí býti stále syta. 

Plyn u ní začne syčet,když jí v břiše začne kručet. 

Smažený sýr na plynu i syslovi chutná. 

 

Najdi slova vyjmenovaná a odvozená. 



KONTROLA 

Starý sýček a syn si pořídili zemní plyn. 

Kdo to nezkusil, tak nezná, že plynové 

topení je bezva! 

Když se sníh sype, nebo je sychravo, 

zmáčkneš knoflík – a je hotovo.Syslova 

stará teta musí býti stále syta. Plyn u ní 

začne syčet,když jí v břiše začne kručet. 

Smažený sýr na plynu i syslovi chutná. 

 



Pozor!!! 
 

 Přesýpací- např. hodiny 

 Sypek – látka na lůžkoviny( obal na peří) 

 Dosyta – např. se najíst, doplnit 

 Síra – chemická látka 

 Syreček – produkt ze sýra, druh sýra 

 



POUŽIJ A NAPIŠ VE VĚTĚ. 

 Sysel 

 Silný 

 Posypat 

 Síra 

 Nenasyta 
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