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ANOTACE 

● Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro práci 

   na interaktivní tabuli, popřípadě práci s dataprojektorem.  

● Využít se dá v předmětu český jazyk, ročníku druhém. Je 

   součástí tématického okruhu Jazyková výchova. 

● Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, jeho 

   procvičování a opakování formou tvorby slov k obrázkům a  

   vyhledávání v textu.   

 

● Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 

   učebnice: Potůčková J.: Český jazyk pro 2. ročník základní 

   školy, 1. díl, Studio 1+1, Brno, 2009.  
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SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ 

- některá slova mají citové zabarvení 

 ● lichotivé – kladný citový vztah 

                                            

 ● hanlivé – záporný citový vztah 

        

- jiná slova jsou bez citového zabarvení 

 ● neutrální   



SLOVA NEUTRÁLNÍ 
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liška 

žena 

kniha 



maminka  

SLOVA LICHOTIVÁ 

kočička 

děťátko 
jablíčko 



SLOVA LICHOTIVÁ 

myšička 

ptáček 

sluníčko 

loďka 



SLOVA HANLIVÁ 

 baba 

herka 

 psisko 

barabizna 



SLOVA HANLIVÁ 

dědek 

fotr opičák 

škrpál 



stromek 

Vytvoř lichotivá slova k obrázkům 

zoubeček 

lístek 

botička 



Vytvoř hanlivá slova k obrázkům 

 

 

huba 

chlastat 

hnáty 

bordel 

  



Poznáš, která slova jsou citově  

             zabarvená ? 

1) 

Deštík přicházel pomalu,  

kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci  

honí v lupení, a všichni se radovali. Jenže se  

rozpršelo hodně, a to se už každý chytal za  

hlavu, div si nerval ušiska. Než se krteček  

nadál, tak ho z pelíšku vyplavila voda.1  
1. Krtek a orel, str. 4. 

2. Krtek a orel, str. 5.. 

2 



Řekni, které slovo mezi ostatní  

 nepatří a zdůvodni proč 

stůl, slunce, bota, 

                         pejsánek, tygřík 

hruška, jahoda,  

barabizna, dědek, babka,  

              zoubek, pusinka, nosík 

 

2) 

míček 

kočička, opičák, 

broskvička, jablko 

teta 

zubisko, 



ŘEŠENÍ 

        Deštík přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam,  

jako když se ptáčci honí v lupení, a všichni se radovali.  

Jenže se rozpršelo hodně, a to se už každý chytal za  

hlavu, div si nerval ušiska. Než se krteček nadál, tak  

ho z pelíšku vyplavila voda.  

míček – slovo lichotivé, ostatní jsou neutrální 

opičák – slovo hanlivé, ostatní jsou lichotivá 

broskvička – slovo lichotivé, ostatní jsou neutrální 

teta – slovo neutrální, ostatní jsou hanlivé 

zubisko – slovo hanlivé, ostatní jsou neutrální 

1) 

2) 
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