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Najdeme stránku nechybujte.cz a objeví toto ↑. Nejprve si můžeme přečíst, 
k čemu tato stránka slouží, např.: 

• k správnému vyjadřování (když si něco myslíme a potřebujeme to říct nahlas nebo 
napsat, je to vždycky složitější… to jsme si vyzkoušeli už v hodinách),  

• k obohacení slovní zásoby (zejména Slovník českých synonym a antonym, který nám 
ukazuje, že všechno se dá říct několika způsoby, že se nemusíme opakovat), 

• k ověřování správnosti pravopisných jevů (Pravidla českého pravopisu; pokud si 
nejsme jistí, najdeme si dané slovo a pro příště si jeho pravopis lépe zapamatujeme, 
zjistíme např. rod a jak se slovo skloňuje) 

• popis významu jednotlivých slov najdeme ve Slovníku současné češtiny (jako rodilí 
mluvčí používáme aktivně určitý počet slov… ale čeština jich má několikanásobně 
více, stačí nahlédnout). 
 

Dalším krokem je výběr správného slovníku. Klikneme třeba na Slovník 
současné češtiny. ↓ 

1. Klikneme na políčko s názvem slovníku. 
2. Zadáme do vyhledávacího políčka hledané slovo. 
3. Klikneme na znak LUPA. 
4. Slovník nám automaticky vyhledá dané slovo a poskytne výklad. 
5. Zjistíme, že „slovo“ má 6 významů, jednotlivé významy jsou označeny řadovou 

číslovkou (1. základní jednotka slovní zásoby, 2. jazykový projev, souvislá řeč, 3. 
projev, zprav. v nějakém shromáždění; možnost, oprávnění k němu, 4. projev 
vyjadřující vliv, vůli jeho původce (rada, domluva, rozkaz, pokyn ap.), 5.slib, 6. slova 
text populární písně, slovní doprovod). 
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6. Každý význam je pak upřesněn, doložen příkladem a užitím ve větě, případně dál 
vysvětlen = řečen jinými slovy; př.: 
základní jednotka slovní zásoby 
domácí/cizí/přejatá slova 
ling. odvozené/složené/spisovné/nářeční/slangové/expresivní/zastaralé slovo 
užití/výskyt slova 
najít pravé/vhodné slovo 
Nezmínil se ani slovem. 

… 

�(opakovat co) slovo za slovem/slovo od slova = přesně, doslovně 
�vážit každé slovo = přemýšlet, co chce člověk říct 
�plýtvat slovy = moc mluvit 
�na jedno slovo jich mít sto/dvacet = být prostořeký, hubatý 
�do slova a do písmene = v naprosté shodě 

… 
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Nebo si vybereme Slovník českých synonym a antonym. Opět vidíme heslo = 
hledaný výraz a několik významů spolu s užitím a vysvětlením: 

 

 

 

 

Naposledy se podíváme do Pravidel českého pravopisu. Nalevo je vyznačený 
sloupec, který můžeme dále rozklikávat (znak +). Nabízí oblasti českého 
pravopisu: výslovnost, shodu přísudku s podmětem, velká písmena ad. Vedle 
jsou abecedně uvedená jednotlivá hesla: např. aba∙ty∙še, -e ž. → tečky oddělují 
jednotlivé slabiky, -e je koncovka ve druhém pádě a ž. značí ženský rod. 

 

 


