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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 8 – Tady se hodí bohatá slovní zásoba 

Žáci se poučí, co je to aliterace. S využitím poznatků a s dobrou zásobou slov sestaví příběh na dané 

písmeno. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

MARTINCOVÁ O a kol. Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 1999. rozšiř. vyd. ISBN 80-7168-

679-4 

KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1994. 5. vyd. ISBN 80-04-26059-4 

SCHNEIDEROVÁ, E. Kuna nese nanuk aneb zábavná cvičení z češtiny. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-

80-00-02126-3 

KŘIVÁNEK, V; KUPCOVÁ, H. Malý slovník literárních pojmů a autorů. Praha: Scientia, 1994. 1. vyd. 

ISBN 80-85827-15-8 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Poslech příběhu. 
2. Zapsání poučení o aliteraci. 
3. Tvorba vlastního příběhu na zadané písmeno. 
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Úkol 1:  Poslech příběhu. 
Poslechni si příběh. Co je na něm zajímavého? 

 

Seznámení  

 

Přečti si ještě druhý příběh: 

 

Hoří! Hoří! (Vlasta Redl) 

Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen. Hostinský Hrubeš hýká hrůzou. Honí hasiče, hubuje, 

hořekuje, huláká: „Haste! Honem! Hybaj! … Hovada!“ Hasiči houby hasí. Hledají hlavní hydrant. Hoří 

holubník, hnojiště, huspenina, hudebníkům housle, harfy, harmonika, hašiš. Hoří husitské halapartny, 

hoří historické hebrejské hieroglyfy, … 

 

 

Úkol 2:  Zapsání poučení o aliteraci. 
Najdi v odborné literatuře informace o aliteraci a zapiš, co si se o aliteraci dozvěděl (a). 

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Úkol 3:  Tvorba vlastního příběhu na zadané písmeno. 
Pokus se o vlastní příběh s použitím jednoho písmene na začátku všech slov. 

Písmena N, P, B 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Řešení: 

1.   

Druhy dopravy – pozemní, letecká, vodní. 

Dopravní prostředky – auto, autobus, vlak, letadlo, loď,…. 

Svislé dopravní značka – výstražné, zákazové, příkazové, informativní. 

 

2. 

Aliterace – stylistická figura (literární technika) založená na tom, že se na začátku slov verše (nebo 

prostě na začátku po sobě jdoucích slov) opakuje stejná hláska nebo sejná skupina hlásek, např. plyne 

peníz po penízku (středověká vagantská poezie). 

3. 

Společná četba vytvořených příběhů. 


