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EMOCE 

Obsahový cíl: 

- Žák vyjmenuje a pojmenuje emoce. 

- Žák pojmenuje pocity a jejich důvod. 

 

Jazykový cíl: 

- Žák používá slova (přídavná jména) v patřičném pádě  

- Žák na základě tabulky vyplní křížovku, přiřadí k sobě emoci a zdůvodní, proč k ní došlo 

 

Slovní zásoba: 

naštvaný, smutný, veselý, šťastný, nudit se, stydět se, být v pohodě, překvapený, mít strach, 

nemocný, unavený, zmatený, zamilovaný, nespokojený, spokojený, zvědavý, nadšený, hrdý, 

znechucený, uražený 

 

Jazykové struktury: 

Jsem…….., protože….. 

Jsem……, vadí mi…. 

Vadí mi, že … 
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EMOCE 
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naštvaný smutný veselý šťastný 

nudit se stydět se být v pohodě překvapený 

mít strach nemocný unavený zmatený 

zamilovaný nespokojený spokojený zvědavý 

nadšený hrdý znechucený uražený 
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1) Doplňte křížovku: 
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2) Spojte: 

Jak se cítíš?       Proč?       

1.  

A) protože kamarád je nemocný. 

 

2.  
B) protože málo spím. 

3.  

C) protože mám dobrou známku. 

4.  

D) protože Anna říká, že jsem 

tlustá. 

 

5.  E) protože je zima. 

 

6.  F) protože Eva je krásná. 

7.  

G) protože nerozumím. 

8.  

H) protože vidím myš. 

9.  

CH) protože mám hodinu matematiky. 

 

10. 
I) protože vidím dárek. 

 

 

11. 

J) protože všechno je ok. 

 
 

12. 

K) protože se nemůžu dívat na 

fotbal. 
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3) Napište celé věty: 

Příklad: Jsem zamilovaný, protože Eva je krásná. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Napište vlastní věty: 

 

a. Jsem smutný, protože ………………………………………………………………………………… 

b. Jsem veselý, protože ………………………………………………………………………………… 

c. Jsem naštvaný, protože …………………………………………………………………………… 

d. Jsem spokojený, protože …………………………………………………………………………… 

e. Jsem v pohodě, protože …………………………………………………………………………… 
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5) Roztřiďte:  

uražený, zvědavý, naštvaný, nespokojený, zamilovaný, unavený, být v pohodě, veselý, 

smutný, hrdý, šťastný, nadšený, překvapený, stydět se, nudit se, mít strach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadí mi... 

Christian: Čau, Emile, jak se máš? 

Emil: Špatně. Jsem nemocný. Vadí mi, že Vika otvírá okno. 

Christian: Viko, můžeš, prosím, zavřít okno? Emil je nemocný. Je tady zima. 

Vika: Samozřejmě, omlouvám se.  

 

Paní učitelka: Viko, ty jsi smutná? 

Vika: Ne, jsem naštvaná. 

Paní učitelka: Proč? 

Vika: Protože Emil schovává moje věci. 

Paní učitelka: Emile. Stačí. Dej Viky její věci.  

 

6) Odpovězte na otázky: 

a. Co vadí Emilovi? 

b. Proč je Vika naštvaná? 

  

pozitivní negativní 
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7) Doplňte:  

poslouchat nahlas hudbu - otvírat okno - ničit (věci) - schovávat (věci) - prát se - křičet 

 
  

o_ _ _ _ _ _   o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ á _     _ _ 

   

_ch _ _ _ _ _ t _ i _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _        

_ _ _ _ _ _    hudbu 

 

8) Spojte: 

 Vika otvírá nahlas hudbu. 

 Emil schovává křičí. 

Vadí mi, že….. Christian poslouchá perou. 

 Emil věci 

 Vika ničí moje moje věci. 

 Emil a Christian se  okno. 

 

9) Doplňte větu: 

Ve třídě mi vadí, že ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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