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MNOHOZNAČNÁ SLOVA 

Materiál je určen žákům 1. stupně do hodin českého jazyka pro společnou práci žáků 

z majoritní skupiny a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), popř. do lekcí 

češtiny jako druhého jazyka pouze pro žáky s OMJ i 2. stupně. 

Obsahový cíl: 

• Žák pojmenuje mnohoznačná slova. 

• Žák rozliší jednoznačná a mnohoznačná slova. 

• Žák definuje jednoznačná a mnohoznačná slova. 

Jazykový cíl: 

• Žák pojmenuje a zapisuje nová slova a spojí je s obrázkem (významem). 

• Žák rozlišuje jednotné a množné číslo (varianty oči – oka). 

Slovní zásoba: 

oko/oči/oka, ucho/uši/ucha, jazyk/jazyky, mnohoznačná slova, jednoznačná slova, 

význam, ručička, auto, hlava, čaj, telefon, zub, židle, noha, pes, stolička; 

spoj, rozděl, napiš, nakresli 

Jazykové struktury: 

To je/jsou …; Na obrázku je/jsou …; To patří sem. Jednoznačná slova jsou/mají …; 

Mnohoznačná slova jsou/mají …; To patří k sobě. To k sobě nepatří. … je/jsou tady. 
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MNOHOZNAČNÁ SLOVA 

1. Co všechno je OKO? Spoj obrázky s významy. 

 

Oko/oči v hlavě. 

 

 

Oko/oka na punčoše. 

 

 

Volské oko = jídlo z vajíčka. 

 

 

Oko/oka – past na zvěř z drátu. 

 

 

Mastné oko na polévce. 

2. Co všechno je UCHO? Spoj obrázky s významy. 

 

Ucho/uši na hlavě. 

 

 

Ucho/ucha u tašky. 

 

 

Ucho/ucha u hrnce.  

3. Co všechno je JAZYK? Spoj obrázky s významy.  

Jazyk v ústech/v puse. 

 

 

Jazyk v botě. 

 

 

Mateřský/cizí jazyk, kterým mluvíme. 

 

 

Sněhové jazyky na silnici.  
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4. Rozděl slova a napiš je 

oko, ručička, auto, hlava, čaj, telefon, zub, židle, noha, pes, stolička 

JEDNOZNAČNÁ SLOVA   MNOHOZNAČNÁ SLOVA 

   
5. Napiš slova mnohoznačná: 

a)       d)    

______________________  ______________________ 

b)     e)    

______________________  ______________________ 

c)      f)    

______________________  ______________________ 

Mnohoznačná slova = mají více (mnoho) významů 

- věci jsou si podobné (př. ucho na hlavě, ucho u hrnce) 

Jednoznačná slova = mají jeden význam (př. čaj, tužka) 

oko 
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6. Zahrajte si pexeso 

 

oko 

v hlavě  

oko – past 

na zvěř 

 

volské 

oko 
 

 

mastné 

oko 

 

oko 

na punčoše 
 

ucho 

na hlavě 

 

ucha 

u hrnce 
 

ucha 

u tašky 

 

sněhové 

jazyky 
 

jazyk  

v puse 
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český jazyk 

vietnamský 

jazyk  

jazyk  

v botě 

 

ruka 

(ručička) 
 

hodinová 

ručička 

 

zub 

stolička 
 

stolička 

 

zuby  

v puse 
 

zuby  

u pily 

 

hlava 
 

hlava 

šroubu 

 

noha 

 

noha 

stolu 
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7. Do obrázku nakresli části těla, která jsou mnohoznačná slova. 

 
 

8. Znáš nějaká další mnohoznačná slova? Napiš a nakresli obrázek. 

a)     ______________________ 

b)     ______________________ 
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