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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 – Nenechte se zmást. V ZOO určitě 

nejsme 

Žáci si uvědomí možnosti a důvody vzniku českých příjmení. Podle návodu vytvoří další skupiny 

motivované různými činnostmi, přírodou apod. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

Přehled abecedy 

Karty s příjmeními 

Telefonní seznam 

MOLDANOVÁ, D. Naše příjmení. Praha: Mladá Fronta, 1983 

Atlasy rostlin, zvířat – dle možností přírodovědné pracovny 

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. Posoudit příjmení, hledat důvody jejich vzniku. 
2. Vyhledat příjmení motivovaná jmény stromů, plodů a květin. 
3. Zapsat jména spolužáků nebo žáků z jiných tříd, která by se do předešlých skupin hodila. 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 7 –Nenechte se zmást. V ZOO určitě nejsme.   
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 1:  Posoudit příjmení, hledat důvody jejich vzniku. 
Posuď příjmení na kartách, seřaď je podle abecedy. Rozeber, čím jsou jména motivovaná, jaký mohou 

mít původ vzniku. 

 

Úkol 2:  Vyhledat příjmení motivovaná jmény stromů, plodů a květin. 
Vyhledej v telefonním seznamu nebo použij pro inspiraci atlas zvířat a rostlin a vypiš jména, která jsou 

vytvořená podle názvu: 

  

stromů – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

plodů – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

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

 

květin- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Úkol 3:  Zapsat jména spolužáků nebo žáků z jiných tříd, která by se do 

předešlých skupin hodila. 



Pracovní list č. 7 –Nenechte se zmást. V ZOO určitě nejsme.   
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 
Zapiš příjmení žáků třídy, ročníku, školy, která by se dala k jednotlivým skupinám přiřadit. Jména 

seřaď abecedně, vyber nejvíce používaná. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Řešení: 

1.   

Bejček, Brabec, Datel, Chroust, Kohout, Krůta, Slavík, Slepička, Sysel, Volek. 

Předci měli něco společného s dávnými zvířaty. Buď je chovali nebo měli vlastnosti jako uvedená 

zvířata – dobře zpívali, byli malí, pilní, atd.  

2. 

Jména zvířata: Vlk, Liška, Vrána, Sokol 

ména stromy: Dub, Bříza, Jedlička, Borovička, Hruška, Pecka 

Jména květiny: Pivoňka, Růžička, Šafránek, Cibulka 

3. 

Společný zápis jmen, kontrola abecedního řazení. Rozhovor o četnosti jmen. 


