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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 Z 

 

 Brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně 

 

 Vlastní jména: Ruzyně 



ACH JO 

 Fandovi se líbí holka- pochází z Ruzyně. Ostrý 

jazyk má jak pilka – vypadá nevinně. Brzy však 

Fanda zjistil, jak šleh jazykem bolí a když se 

ozval, dostal po papuli. Její ostrá slova hřměla 

stále znova. Fanda to už nesnášel. Co udělal? 

Odešel. Jaká z toho plynou ponaučení? Dávej si 

pozor na jazyk a přemýšlej při mluvení! 

 

 Najdi slova vyjmenovaná a odvozená. 



KONTROLA 

Fandovi se líbí holka- pochází z Ruzyně. 

Ostrý jazyk má jak pilka – vypadá 

nevinně. Brzy však Fanda zjistil, jak šleh 

jazykem bolí a když se ozval, dostal po 

papuli. Její ostrá slova hřměla stále 

znova. Fanda to už nesnášel. Co udělal? 

Odešel. Jaká z toho plynou ponaučení? 

Dávej si pozor na jazyk a přemýšlej při 

mluvení! 

 



Pamatuj! 

 

 Nazývat se- jmenovat se 

 

 Nazívat se – hodně zívat 

 

 Brzy – časně 

 

 Brzičko – jako málo, maličko) přípona  

                                      –ičko) 

 



POUŽIJ  A NAPIŠ VE VĚTĚ. 

 Nazývat 

 Nazívat 

 Brzičko 

 Vzývat 

 Cizojazyčný 
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