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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 V 

 Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, 

výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-

,vý- 

 

 Vlastní jména: Vyškov, Vyšehrad,  



NA ÚŘADĚ 

 Paní vydra s panem výrem trápili se nad 

papírem, co každý musí vyplnit, když chce svůj 

byt vyměnit. Před kanceláří na úřadě čekali pak 

v dlouhé řadě, z dlouhé chvíle žvýkali a na 

žvýkání si zvykali. Osel z řady ztropil povyk – 

žvýkání to je prý zlozvyk.  

 

 Najdi slova vyjmenovaná a odvozená. 



KONTROLA 

 Paní vydra s panem výrem trápili se nad papírem, 

co každý musí vyplnit, když chce svůj byt vyměnit. 

Před kanceláří na úřadě čekali pak v dlouhé řadě, z 

dlouhé chvíle žvýkali a na žvýkání si zvykali. Osel z 

řady ztropil povyk – žvýkání to je prý zlozvyk.  

 



 Pamatuj!! 

 Výt – psí vytí 

 Vít – věneček z pampelišek 

 Vysel – obilí na poli 

 Visel- např. kabát na věšáku 

 Vichřice – silný vítr 

 Viklat – např. se zubem 

 Výskat – radostí 

 Vískat – ve vlasech 



POUŽIJ A NAPIŠ VE VĚTĚ 

 Viset 

 Obvykle 

 Povykovat 

 Víla 

 Vítěz 
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