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PŘÍLOHA Č. 1
Doplň I/Y

Potřebuji si dob_t telefon.
Z našeho domu je vidět větrný ml_n.
Pokud chceš hrát na housle, potřebuješ sm_čec.
Rytíři dob_li hrad.
Zamknul jsem to na v_sací zámek.
Pokud to nechceš připálit, musíš pořádně m_chat.
S kamarády jsem se vydala na v_let.
Děda chce ml_t kávu
Doplň Ě/JE

Válka si vyžádala bohužel mnoho ob_tí.
Tato sklenička má malý ob_m.
Co by sis dal k ob_du?
Nevypadáš na svůj v_k.
Toto divadlo bylo bohaté na sluchové, zrakové a dokonce i
čichové v_my.
Je velké horko, asi si vezmu v_jíř.
Není nic příjemnějšího než ob_tí od rodičů.
Brzy dojedeme ke kruhovému ob_zdu.
Doplň S/Z

Večer bych chtěl _hlédnout nějaký dobrý film.
Napsal mi dlouhou _právu.
Když byla moje sestra malá, chodila do _boru.
Doma mám _bírku známek.
Hrozně ráda _pívám.
Dávej pozor, ať to ne_hoří.
_hlédli jsme z okna dolů a pozdravili jsme paní
sousedku.
Měli bychom jít už _pět domů.

PŘÍLOHA Č. 2
Příprava – opakování vyjmenovaných slov (pomůcky po hodině)
1. Evokace – pantomima vyjmenovaných slov (10 minut)
Pomůcky: papírky se slovy (kobyla, lyže, smyčec, pytel, sýr, vysoký)
Průběh:
- Žák si vylosuje papírek se slovem a pokusí se ho pantomimicky předvést.
Ostatní hádají, o jaké slovo se jedná. Když na to přijdou, tak mi povědí, jaké i/y
se ve slově píše a proč.
2. Štítky na zádech (20 minut)
Pomůcky: lepicí štítky se slovy (výlet, výborný, pyšný, vysoký, usychat, lichokopytník,
zbytečný, dobytčí, obyčejný, plyšová, hlemýžď, miska, list, míchat, visací, pilot, sirka,
vidle, bizon, slimák, popis, zima, jazýček, sýkorka, hasič, vyložit, hřbitov, nábytek)
Průběh:
- Každý žák má na zádech lepicí štítek se slovem, ve kterém bude vynecháno I/Y
- Žáci mají za úkol se beze slov rozdělit na dvě skupiny. Na jedné straně třídy se
budou shromažďovat ti, kteří mají na zádech slovo obsahující I. Na druhé straně se
budou shromažďovat ti, kteří mají na zádech slovo obsahující Y.
- Když budou všichni žáci rozděleni do dvou skupin, tak si všichni sundají štítek a
postupně každý přečte své slovo a zdůvodní, proč se v něm píše I/Y.
- Bude následovat krátká reflexe – Jak se vám pracovalo? Jakou jste zvolili taktiku?
Vydrželi jste nemluvit?
3. Popisování slov a psaní krátkého příběhu ve dvojicích (15 minut)
Pomůcky: papírky s dvojicí slov – okopírované s vysvětlivkami z knihy Výři nesýčkují
Průběh:
- Každý dostane papírek se dvěma slovy.
- Žáci budou mít za úkol si navzájem ve dvojicích slovně popsat dané slovo. Když
dvojice uhodne všechna slova, tak se společně pokusí z daných 4 slov vymyslet
nějaký příběh nebo alespoň jednotlivé věty.
o Dobít, dobýt, nabít, nabýt, mlít, mlýn, dmýchat, míchat, vyset, viset, výskat,
vískat
- Poté si žáci obejdou třídu a přečtou si krátké příběhy spolužáků
4. Sluchová percepce (při dostatku času) 1
Pomůcky: Kniha „Výři nesýčkují“
Průběh:
- Budu velmi pomalu po částech číst z knihy Výři nesýčkují. Nejprve žáci
poslouchají, a když přečtu danou část podruhé, tak žáci tlesknou v momentě, když
uslyší vyjmenované slovo nebo jemu příbuzné.
- Upravená část str. 6 – 8

1

Tato aktivita se nakonec ani v jedné třídě nestihla

PŘÍLOHA Č. 3
Příprava – opakování BĚ/VĚ (pomůcky před hodinou)
1. Motivace (5 minut)
Pomůcky: obrázky (věšák, květina, pravěk, svět)
Průběh:
- Postupné odkrývání – děti hádají, co je na obrázku
- Co mají slova společného?
2. Vysvětlení (5 minut)
Pomůcky: tabule
Průběh:
- Nejprve společně zopakujeme, co to je předpona, kořen a přípona a vyzkoušíme
ke slovu povodeň najít nejprve příbuzná slova (vodník, vodárna, povodí….), a poté
zakroužkovat kořen
- To samé s kořenem pis
3. Kořen a předpony (BJE/VJE) – skupinová práce (10 minut)
Pomůcky: papír s předponami a kořeny
Průběh:
- Ve skupinách po 4-5 lidech žáci vymyslí co nejvíce zajímavých slov s pomocí
předpon a kořenů
- Poté, co budou všechny skupiny mít několik slov vymyšlených, tak je některé
skupiny přečtou svoje slova
- Vyzvu žáky, aby ve skupině zakroužkovali BJE a VJE. Měli by si všimnout, že
B i V jsou součástí předpony a ne kořene.
4. Hra se slovy (BĚ/BJE,VĚ/VJE) – samostatná práce (15 minut)
Pomůcky: nastříhaná slova s problematikou bě/bje/vě/vje
Průběh:
- U tabule jsou v pytlících rozstříhané papírky. Žák si pro jeden papírek dojde
o přepíše si ho do sešitu i s vyplněným Ě/JE
o vypíše příbuzná slova a označí kořen
o slovo použije ve větě
o poté jde papírek vrátit a jde si pro další slovo.
- Rozhodně je potřeba to žákům na jednom případu ukázat!
5. Vztyk, sednout (10 minut)
Průběh:
- Žákům budu číst slova a oni si budou sedat a skákat podle toho, jestli se píše
Ě nebo JE
- Jarní květina, modrý vějíř, objev roku, světová strana, objem vody, oběť války,
hvězdice, vřelé objetí, věšák na prádlo, nízký věk, kruhový objezd, chutný oběd,
smyslové vjemy

HRA SE SLOVY

OB _ KT

OB _ VIT

OB _ ZD

OB _ TI

OB _ V

SB _ R

OB _ DNAT

OB _ TÍ

OB _ MNÝ

OB _ D

V _ JÍŘ

V_K

V _ ŠÁK

V _ ZD

V _ MY

KV _ T

SV _ T

HV _ ZDA

V _ TA

V_T

KOŘEN A PŘEDPONY
Předpona

Kořen
VÝ

PŘÍ
JEZD

OB

JEKT
JEM

PŘEDPONA KOŘEN

JET

V

PŘÍLOHA Č. 4
Příprava – opakování S/Z (Pomůcky v hodině)

1.

Motivační bláznivá řeč (5 minut)

Průběh:
- Začnu mluvit způsobem, že místo S budu říkat Z a obráceně.
- Já jzem zlyšela, že jzte sajímavá třída. Co zi o to myzlíte?
- Poté se zeptám žáky, co na tom bylo zvláštního.

2. Opakování (5 minut)
Průběh:
- Napsat společně na tabuli základní 4 pravidla
o S – směr dohromady, dolů
o Z – dokončení děje, změna stavu

3. Společná pohybová hra (5 minut)
Průběh:
- Domluvíme se s žáky na 4 pohybech korespondujících s pravidly (kdyby žáci neměli
nápady, tak jim nabídnu své 4 pohyby).
- Pomalu budu číst jednotlivá slova a oni budou předvádět odpovídající pohyb a poté někdo
řekne, jestli se píše s nebo z.
- Slova: Spadnout, spojit, zmoknout, sjet, zčervenat, smýt, smotat, zdivočet.

4. Samostatný úkol (12 minut)
Pomůcky: pracovní list, kniha Strasti zkoušeného Standy, mnou vytvořené obrazové pomůcky,
kouzelný předponostroj z knihy Strasti zkoušeného Standy)
Průběh:
- Žáci dostanou pracovní list a mají za úkol ho vyplnit. Pokud budou rychlí, napíšou příběh
ze slov začínajících je na S a Z.
- Mohou používat pomůcky, které jsou rozmístěné po třídě a mohou případně spolupracovat
ve dvojicích.
- Všímat si, jestli žáci s OMJ použijí sami od sebe obrazové a další pomůcky.

5. Dvojice slov - skupinová práce (15 minut)
Pomůcky: papírky s dvojicemi slov a jejich vysvětlením
Průběh:
- Žáci budou vymýšlet ve skupinách po 4-5 žácích krátkou etudu, ve které se bude figurovat
dvojice slov.
- Všechny skupiny scénku předvedou a proběhne krátké shrnutí toho, kdy se píše S a kdy Z.

6. Reflexe (3 minuty)
Průběh:

-

Žáci ukážou rukou úroveň, jak moc se jim v hodině dařilo (ruka nahoře = 100 %).

SAMOSTATNÝ ÚKOL

Vyplň křížovku 
1. Květina bez vody může…
2. Stát se červeným.
3. Spojit lepidlem.
4. Dopadnout na zem.
5. Dát listí na hromadu.
6. Umýt (tabuli).

Doplň S/Z 
Přečti si tuto zajímavou _právu.
Andulka chodí do _boru.
Všechno dřevo už _hořelo.
Mám doma _bírku známek.
Mezi moje záliby patří tanec a _pěv.
Kéž by šel čas vrátit trochu _pět.

DVOJICE SLOV – SKUPINOVÁ PRÁCE
SMAZAT (tabuli, setřít ji
tak)
X
ZMAZAT (umazat)
SPRAVIT (opravit něco)
X
ZPRAVIT (dát někomu
nějakou informaci)

SHLÉDNOUT (z okna dolů)
X
ZHLÉDNOUT (spatřit, např.

SKOSIT (kosou posekat)
X
ZKOSIT (udělat něco

film)

šikmým)

SMOTAT (stočit)
X
ZMOTAT (poplést)

STĚŽOVAT SI (říkat svoje
problémy)
X
ZTĚŽOVAT SI (dělat
těžkým)

PŘÍLOHA Č. 5
Ukázka záznamového archu k obrazovým pomůckám
Jméno

Rozhovor

Klára

Pravopis2

DOBÝT

DOBÍT

MLÝN

MLÍT

VÝLET

VISACÍ

SMYČEC

Význam3
Vzhled4
Funkčnost5
Citace (str.)6
Znalost po7
Tomas

Pravopis
Význam
Vzhled
Funkčnost
Citace (str.)
Znalost po

Michael

Pravopis
Význam
Vzhled
Funkčnost
Citace (str.)
Znalost po

2

Úroveň znalosti pravopisu před zhlédnutím pomůcky
Úroveň znalosti významu slova
4
Názor na vizuální stránku pomůcky
5
Jestli si pod obrázkem žák vybaví dané slovo + jestli je v ní znatelné písmeno
6
Číslo strany (v dokumentu, kde jsou přepsané rozhovory), kde je zajímavý výrok žáka
7
Jestli žák doplnil do testu správné písmeno
3

MÍCHAT

PŘÍLOHA Č. 6
V následující tabulce je znázorněna četnost konkrétních projevů chování. Četnost byla
zaznamenávána psaním čárek do připraveného archu v průběhu aktivit.
Pseudonym

Klára

Tomas

Michael

Kevin

Suzie

Laura

Marie

Monika

Evokace
Aktivita8
Výrazná aktivita9
Projevy
nezájmu10
Poznámky11

Štítky na zádech
Aktivita
Výrazná aktivita
Projevy nezájmu
Poznámky

Popis slov a psaní
příběhu
Aktivita
Výrazná aktivita
Projevy nezájmu
Poznámky

Poznámky

8

Žák se hlásí, žák pracuje aktivně podle pokynů.

9

Žák je výrazně aktivní – předvádí něco před třídou/je dominantní ve skupině či dvojici apod.

10

Žák má hlavu na lavici/kouká jinam než by měl/baví se s někým mimo téma/nic nedělá…

11

Zajímavosti – výrazně dobrá nebo naopak špatná spolupráce ve skupině/neočekávané chování …

David

PŘÍLOHA Č. 6
Dotazník učebních stylů
Zakroužkuj výroky, se kterými souhlasíš.
1) Rád/a zkouším nové věci.
2) Rád/a dělám práci dobře.
3) Pečlivě přemýšlím předtím, než se rozhodnu
4) Rychle se rozhoduji.
5) Mám rád/a výzvy.
6) Mám rád/a společenské a temperamentní lidi.
7) Nejednám okamžitě.
8) Trvá mi delší dobu, než se rozhodnu.
9) Mám rád/a, když lidé berou věci vážně.
10) Nejprve poslouchám, než promluvím.
11) Většinou neskrývám své pocity.
12) Nemám rád/a zbrklé lidi.
13) Mám rád/a lidi, kteří dříve myslí, než něco řeknou.
14) Mám rád/a, když se věci dělají pořádně.
15) Mám rád/a skupinovou práci.
16) Dokážu snadno ostatní vyvést z míry.
17) Mám rád/a praktické činnosti.
18) V diskuzích jsem klidný/á.
19) Umím se snadno naštvat na ostatní.
20) Nezáleží mi na ostatních.
21) Mám jasný názor na to, co je špatné a co je dobré.
22) Dělám věci bez přemýšlení.
23) Stojím si za svým názorem.
24) Rád/a pracuji pečlivě.

PŘÍLOHA Č. 8
Z důvodu využitelnosti obrazových pomůcek začíná sada na následující straně.

