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Informace o projektu
Název projektu:
Registrační číslo:

Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století
CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce:

Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:
• Žáci se seznámí s podstatou rčení, zamýšlejí se nad přenesenými významy slov. Odliší rčení od přísloví a pořekadel, aktivně rozvíjejí
jednak svou slovní

zásobu, jednak logické myšlení

•

Modul je určen především ke skupinové práci, ale je ho možno využít i pro

•

Modul lze využít rovněž v literární výchově v 8. roč. jako součást učiva o ústní lidové slovesnosti
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individuální samostatnou práci

Pracovní list – rčení
rčení
Má se hůř než pes.
Je to tele
Má sílu za koně.
Mlátili prázdnou slámu.
Kápnul božskou.
Je to křeček
Je jako kůl v plotě.
Přišel s křížkem po funuse.
Prokázal mu medvědí službu.
Utáhl ji na vařené nudli.
Je to baba.
Udělala kozla zahradníkem.
Koupil to za pět prstů.
Vede žabomyší válku.

vysvětlení

Vytahoval kostelníka na věž.
Vysvětli rčení (včetně ustálených přirovnání)
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body

Pracovní list – rčení
Vysvětli rčení (včetně ustálených přirovnání)

rčení
Má se hůř než pes.
Je to tele
Má sílu za koně.
Mlátili prázdnou slámu.
Kápnul božskou.
Je to křeček
Je jako kůl v plotě.
Přišel s křížkem po funuse.
Prokázal mu medvědí službu.
Utáhl ji na vařené nudli.
Je to baba.
Udělala kozla zahradníkem.
Koupil to za pět prstů.
Vede žabomyší válku.

vysvětlení
má se moc špatně
nezkušený hlupáček
má velikou sílu
mluvili o ničem
přiznal pravdu
chamtivec, šetřílek
je sám, opuštěný
přišel pozdě
uškodil mu svou pomocí
lehce, bez jakékoli námahy ji oklamal
zbabělec
svěřila něco nepravé (nevhodné) osobě
ukradl to
vede bezvýznamný spor, nesmyslnou hádku nebo nepřátelství kvůli
malichernosti, sebemenší neshodě
popotahovat (nosem

Vytahoval kostelníka na věž.
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