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Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání 

Tematická oblast:  

Tvorba slov 

 

Předmět: Český jazyk 

Výstižný popis způsobu 

využití, případně 

metodické pokyny: 

 

Doplňovačka a šifrované zprávy 

k ověření znalostí žáků z oblasti 

tvorby slov. 

Zábavnou formou vysvětlí podstatu 

jednotlivých způsobů tvorby slov.  

Lze využít také jako soutěž mezi 

žáky. 

Klíčová slova:  Tvorba slov, odvozování, 

zkracování, skládání, doplňovačka, 

šifra, tajenka. 

 

Druh učebního 

materiálu: Pracovní list 

 
 



TVORBA SLOV 
 
Úkol: Vylušti doplňovačku a tajenku z červených políček doplň 
do následujícího textu. 

                                                                                                                 ZNAMÉNKO NA KONCI TÁZACÍ VĚTY              

                                                           VZOR PRO PODST.  JM. RODU MUŽSKÉHO NEŽIVOTNÉHO     

                                                                             ZNAMÉNKA OHRANIČUJÍCÍ PŘÍMOU ŘEČ 

                                                                    PŘEDLOŽKA (DOLE) 

                                                                    VYJMENOVANÉ SLOVO PO „Z“ 

                                                           VYJMENOVANÉ SLOVO PO „P“ (KONEC NOHY KONĚ) 

                                                                             NOČNÍ PTÁK (VYJM. SLOVO)                                                                                              

                                                                                                        VYJM. SLOVO PO „B“ (VYBAVENÍ BYTU)          

                                                                   VZOR PRO PODST. JM. RODU ŽENSKÉHO (2. pád – koncovka – Y) 

                                                           VZOR PRO PODST.  JM. RODU STŘEDNÍHO                

                                                                              VZOR PRO PODST. JM. RODU MUŽSKÉHO ŽIVOTNÉHO 
                                                                               (2. pád – koncovka – E) 
 

V češtině jsou slova tvořena několika způsoby. Nejčastěji 

jsou tvořena_____________________ , ke kořenu slova přidáváme 

předpony nebo přípony. 

Úkol: K vybraným slovům vytvoř za pomoci předpon a přípon slova 

příbuzná. 

                les                                stroj                               sypat 

_________________     _________________      _________________                        

_________________     _________________      _________________                        

_________________     _________________      _________________                        

_________________     _________________      _________________                        



Úkol: Vylušti šifru a výsledek napiš do textu za šifrou. 

AAAASBBBBKCCCCLDDDDÁEEEEDFFFFÁGGGGNHHHHÍ 

Dalším způsobem tvorby slov je________________________ . 

Nové slovo vzniká složením dvou základních slov: čtyřúhelník, 

modrooký apod. 

Úkol: Jaká složená slova znáš? Napiš je. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Úkol: Vylušti šifru a výsledek napiš. 

AVOLS ÁVOKTARKZ A YKTARKZ ÍJAKINZV MÍNÁVOCARKZ 

________________________________________________________________ 

 

Zkratková slova vznikla z prvních písmen nebo slabik zpravidla 

dvou slov: Čedok = Československá dopravní kancelář. 

Úkol: Napiš další zkratková slova.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Zkratky vznikly z po čátečních písmen několikaslovných názvů: 

ČR – Česká republika, EU – Evropská unie. 

Úkol: Napiš zkratky, které znáš a jejich význam. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 


