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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 – Co se poví jedním slovem 

Žáci si zopakují věcné významy slov, pro lepší ujasnění je vloží do vět. Procvičí si vyhledávání ve 

slovníku. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

Akademie věd české republiky, kolektiv autorů. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: 

Academia, 2001. ISBN 80-200-0493-9 

ČECHOVÁ, M; OLIVA, K; NEJEDLÝ, P. Hrátky s češtinou . Praha: SPN, 2007. ISBN 97880-7235-340-3 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Psaní významů ke slovu kraj. 

2. Psaní dalších významů slov lístek a bod.  
3. Upřesnění významů ve větách. 
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Úkol 1:  Psaní významů ke slovu kraj. 
 

Napiš co nejvíce významů, co všechno může znamenat: 

Kraj- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Společná práce – probrat a ujasnit dané možnosti. 

 

 

Úkol 2:  Psaní dalších významů slov lístek a bod.  
Napiš co nejvíce významů, co všechno může znamenat: 

 

Lístek - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bod - ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Úkol 3:  Upřesnění významů ve větách. 
Na dané významy utvoř krátké věty. Pomoc dohledej ve Slovníku spisovné češtiny. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Řešení: 

1.   

Kraj  

- okraj, konec (kraj látky, lesa), část objektu nejvíce vzdálená od jeho středu (bydlet na kraji vesnice) 

- krajina (rodný kraj) 

- (oblastní) rovina (přestěhovat se z hor do kraje) 

- (zastaralé) venkov (zprávy z Prahy i z krajů) 

- správní celek (Středočeský kraj, Ústecký kraj) 

- (hovorové) krajské úřady (to musí zařídit kraj) 

- (řídké) pokraj, hranice (být na pokraji zoufalství) 

2. 

Lístek 

- malý list (lístek ze stromu) 

- malý list papíru (kartotéční lístek) 

- pohlednice (lístek z výletu) 

- vstupenka (lístek na koncert) 

- jízdenka (lístek na vlak, lístek z Prahy do Brna) 

- průkaz (honební lístek, rybářský lístek) 

- poukaz (potravinový, oděvní lístek) 

-(zastaralé) tenký plátek (lístek staniolu, slaniny) 

 

Bod 

- nekonečně malé místo (přímka je složena z bodů) 

- místo, kde se něco soustřeďuje (nejvýraznější bod krajiny, nejvyšší bod) 

- část, složka (bod programu, styčný bod) 

- jednotka hodnocení (trestný bod, body za vítězství) 

- jednotka hodnoty lístků Na zboží (prodávat textil na body) 

- zasažení hrotem něčeho, bodnutí (smrtící bod v souboji) 

3. 

Společná tvorba vět upřesňujících významy slov. 
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