
www.zapojmevsechny.cz

Manuál k aktivitě „Antonyma v příkladech“ 

Charakteristika:

ANTONYMA

Výběr zaměřený na porozumění pokynům a orientaci ve škole a  na frekventované 
obraty denního života.
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Cíl:
Cvičit antonyma ve frekventovaných obratech a správných významech.
Naplnění cíle: Spojení slovní zásoby a aktivního předvádění výborně funguje, stejně 
jako jiné učení založené na kontrastech.

Velikost skupiny, věk dětí:

Jednotlivec nebo malá skupina 
žáků 2. - 5. třídy ZŠ, optimálně 
schopných číst v latince. Využitelné 
pro děti s OMJ, ale ne pro úplné 
začátečníky.

Pomůcky:

Papír, tužka a pastelky, přístup k internetu (event. dětská encyklopedie), pracovní listy 
(viz níže).

Čas:

Pracovní text využívat po 
částech ve vyučovacích 
hodinách, optimálně 20 minut.

20

Postup:
Vybrat část, kterou se bude konkrétní hodina zabývat, připravit předměty 
(přednostně) nebo obrázky (koala, slon). Promyslet pro daný prostor.
Popis: 
 

 » Každé dítě má před sebou tři pracovní listy s výběrem frekventovaných antonym. 
 » Dvojice antonym je napsaná velkým tučným písmem. Děti čtou jednotlivé 

příklady pod každou dvojicí a současně předvádějí (otevřené dveře - zavřené 
dveře). 

 » S pohybem spojit vše, co je možné. Ostatní třeba nakreslit, načrtnout (grafická 
zkratka). 

 » Vlastní aktivita dětí bude mít pozitivní vliv na zapamatování slovní zásoby.
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Zdroj: Pro výuku dětí s OMJ připravila Jana Lejdarová, učitelka podpůrné výuky. Základní škola a 
mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí. 

Rizika:
Úskalí: Dítě dobře rozumí, ale natolik špatně vyslovuje, že učitel nebo ostatní nerozumí 
jemu. V tom případě nechávám dítě ukázat příslušný výrok v textu a vyslovujeme 
pomalu společně, tak, aby vidělo na má ústa.

Varianty a komentáře:

Poznámky a doporučení:

Pracovní text má praktickou posloupnost, ale děti si rády vybírají samy, kterým 
z odstavců se chtějí zabývat. Zvážit, čemu dát přednost.

Nepostupovat moc rychle, vzorové příklady dostatečně procvičit. 
Dbát na ověřování, že každé dítě daný příklad pochopilo. 

Pokyny si děti mohou dávat vzájemně (Zavři sešit. Otevři dveře.), vč. učitele (to je baví).
Co se neznázorňuje pohybem, to se kreslí (krajina, vysoký strom). 

Úspěchu a účinnosti cvičení nepřekáží, když dítě neovládá některá slova z ostatní 
použité slovní zásoby, stačí, když jejich význam pochopí pro danou chvíli. Při další hodině 
se začíná zopakováním předchozího (když není možné opakování s asistentkou ve 
třídě)

Vyhodnocení aktivity:

Reakce dětí: Cvičení bylo dobře přijímáno i dětmi, které se jinak ostýchají mluvit. 

Uvolňuje je, že se mohou projevit jinak než mluvením (předvádění). 

Překvapivé momenty: „Dlouhé uši“ = uši s náušnicemi. Neznalost výtahu. 

Čisté a špinavé - spojeno výhradně s viditelnou špínou („čisté ovoce“ neuchopitelné).  
Atd.


