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PŘEDMLUVA	

 

 
 

Než se dáte do čtení tohoto textu, chtěla bych vás upozornit na jeden fakt. Hry 
při vyučování používám velice často a znám jich značné množství. Došlo tedy 
k tomu, že již přesně nevím, které jsem někde vyčetla, viděla u jiných učitelů, 
sama vymyslela nebo ke známým vytvořila další varianty. Mohlo dojít k tomu, 
že jsem zde někomu upřela autorství, omlouvám se. Berte tuto publikaci nikoli 
jako mé autorské „dílo“, ale shrnutí části her, které nejčastěji používám. 
Spolutvůrci jsou mí žáci, jejich texty zde cituji. 

Jeden klad objevíte určitě. Hry máte doma zaznamenané na lístcích, zatrhané 
v knihách, zapsané v různých sešitech. Tak jsem to měla alespoň já, než jsem 
se dala přesvědčit k sepsání. Zde jsou hry zachyceny (doufám) přehledně a 
naprosto čitelně, což já o svých lístcích říct nemohu. 

 

        S pozdravem 

 

             Květa 
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1.	MLUVNICE	

1.1.	HLÁSKOSLOVÍ	

1.1.1.	Souhlásky,	samohlásky	

§ Odpovědi na nejrůznější otázky nemusí (či naopak musí) obsahovat určitou 
hlásku. 
jídlo pití  sport  jméno město  atd. 

dort  pivo  judo  Jitka   Brno  - bez a, e 

chleba káva  plavání Jana  Praha - bez i, o 
želé čaj  šerm  Šárka Žatec  začít měkkou souhláskou 

§ Napsat co nejvíce slov od dané hlásky. 

§ Vyluštit propojený text, postupně vyškrtávat hlásky dávající smysl: 
UČNSEEBUDŠTUINU - uč se češtinu, nebudu. 

§ Psát hlásku podle diktovaného směru linky. 

§ Vytvořit na koberci písmeno pomocí těl žáků. 

§ Vyjádřit písmeno metaforou: 
P = čepice s kšiltem, U = kolébka, J = hůl… 

§ Složit na písmeno krátkou básničku: 
A je krásný domeček, postavil ho dědeček. 

Pila D včera dříví řezala, všechny zuby si vylámala. 
S je had nám nebezpečný, bojí se ho všechny slečny. 

§ Vymyslet slova s jednou, dvěma, třemi, čtyřmi samohláskami: 
Jan, dává, kanava, paraolympiáda 

erb, berle, energie, nebereme 

lis, kiwi, Sicílie, antipolitičtí 
los, sokol, kolotoč, obrazotvornost... 
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1.1.2.	Sestavování	slov	

§ Ze zásobníku písmen (na vystříhaných malých obdélnících je napsaná 
abeceda, souhlásky po dvou kusech v jedné sadě, samohlásky po čtyřech) 
sestavit slova tak, aby pokud možno žádný lístek nezbyl. 

§ Do sítí nakreslených na tabuli všemi směry doplňoval slova tak, aby zbylo co 
nejméně prázdných políček. 

§ Dvě slova napsat opačně, doplňovat výrazy: 
K očk A * 

A me N 

M uzeu M 

N ad A 
A lí K 

§ Z hlásek delšího slova skládat co nejvíce slov jiných: 
mateřídouška - keř, dech, med, kat, šok, koš… 

§ Sestavit roháček od stejné hlásky: 
1 0    5 Olovo      9 Osamělost 

2 Oj   6 Ohrada    10 Opuštěnost 

3 Oko   7 Omastek   11 Opatrovanec 
4 Okno   8 Okolnost   12 Obohacovatel 

§ Tvořit slabikový řetěz, předchozí slovo končí, další začíná stejnou slabikou: 
sle/pec/ka/nec/ky… 

§ K počáteční hlásce přidávat postupně po jedné, kdo ukončí slovo, chybuje. 

§ Určit, která hláska chybí: 
?  ouko  ?   išk  ?   kor ?   

KLAD 

§ Zjistit, jaká skupina hlásek chybí: 
ko ?, ? ka,  sle? 

 PEC 

  



9 

 

§ Sestavit pyramidu: 
předložka o 

orgány zraku oka 
domácí zvíře kočka 

§ Tvořit dvojice slov, ve kterých čárka mění smysl: 
párky – parky, dráha – drahá, sudy - sudý, 

omluva : dvě španělské dámy – pardon: pár don 

deštník : rozloučení s potřeštěncem – paraple : pá raple 
kniha na úřadě : oblékl se – matrika : má trika 

§ Nalézt v přesmyčkách dané výrazy: 
Laveslob, Číjni, Born = Boleslav, Jičín, Brno 

§ Ve skrývačkách hledat daná slova: 
Zítra prý mají k nám přijet hosté z ciziny. První jejich cesta povede do Brna. Dnes 

Jirka šel s nimi na prohlídku města.  
RÝMA, OBRNA, KAŠEL 

§ Tvořit slovo podle pokynů: 
První tvrdá hláska ze jména Karel, druha samohláska ze slova lakomec, měkká 

souhláska ze slova učí, poslední slabika slova knížka.  
KOČKA 

§ Sestavit slovo z metaforicky popsaných písmen: 
Část žebříku, polovina rámu obrazu, stan, had  

    HLAS 

1.1.3.	Text	

§ Z prvních písmen daného slova napsat telegram: 
PRAHA - Pošli Rychle Atlas Hub Alena 

§ Vytvořit souvětí podle písmen, které nahodile řekne několik žáků: 
M, Ž, Z, B, O, P... Myslím, že zítra bude opět pršet. 

§ Sestavit větu/souvětí ze slov od jednoho písmene:  
Krásná Květa krátkozrace kudlou krájela kedluben, kolem kamen kupila kusy, které 
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kradl kudrnatý Karel. 

§ Podle vzoru Jana Wericha psát příběh z jednoslabičných slov: 
Žil kdys kdes chlap. Dá se mu říct též muž či kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. 
Nu a on krad ten chlap. 

1.1.4.	Zajímavosti	

§ Najít slova a věty čtoucí se stejně zepředu i zezadu: 
oko, tahat, nepochopen, nepotopen, nezařazen  
Jelenovi piva nelej. Co nám nedá den, má noc. 

§ Vytvořit slovo se všemi samohláskami - dvacetikoruny, s největším počtem 
stejných samohlásek - neseberete, nejdelší české slovo - 
nejnevykrystalizovávatelnějšiho - 31 hlásek, nejdelší slovo bez samohlásek - 
scvrkl. 

§ Sestavit větu s několika stejnými slabikami za sebou: 
Nesnese se se sestrou. 

1.2.	ABECEDA	

§ Rozdělit třídu na skupiny, co nejrychleji se bez dorozumívání seřadit podle 
křestních jmen (příjmení). 

§ Co nejrychleji abecedně seřadit libovolné věci. 

§ Sestavit souvětí: 
Alena běžela cestou do elektrárny, fialové gumové holínky chránily, igelit jako kapuce 
ležel měkce na oblečení, pletené rukavice s teplou umělou vložkou zahřívaly. 

§ Z novin vystříhat slova, abecedně seřadit (pokusit se o vtipný text). 

§ Na rychlost hledat neznámé výrazy ve slovníku. 

1.3.	TVOŘENÍ	SLOV	

§ Napsat co nejvíce slov se stejnou předponou a příponou. 

§ Slova se stejným kořenem a jinými předponami správně zařadit do vět: 
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naložit, složit, uložit, přiložit, založit, položit, přeložit, vyložit, doložit, odložil... 

§ Po vzoru Čapkovy povídky Vynálezce tvořit nová slova. 

§ Pokusit se o novotvary: 
chodit = nohit, běhat = nohat, běžec = nožec, chodidla = nohidlo, tleskat = prstat, 
tleskání = prstáni. 

§ Sestavovat slova z kořenů: 
MEDový + VĚDec = MEDVĚD 

§ Složit větu ze slov složených: 
Krátkodobé pozoruhodné rychlouzavření mladoboleslavského vodovodu 
spolurozhodl krátkozraký stavbyvedoucí Zlatoústý. 

§ Nakreslit mapu, kde názvy jsou tematicky zaměřeny: 
ves Nejezchleby, potok Špagetka, pes Buřtovka, řeka Omáčkovice, vrch 
Syrečkovec… 

§ Vytvořit větu ze slov se stejným základem: 
Strašný strašák a strašlivá strašitelka strašně strašili strašítky v strašírně. 

§ Podle Jiřího Havla část slova (ujasnit si, zda pracujeme se slovním kořenem) 
nahradit číslovkou: 
Me2dice us0 v dou5i. Ve 100dole bylo pu100. Před koupáním v bys3ně je třeba se 
8ělit. 

1.4.	SKLADBA	

1.4.1.	Věta	

§ Holou větu postupně rozvíjet větnými členy: 
Pes štěkal. Náš pes štěkal. Náš pes Alík štěkal. Náš pes Alík stále štěkal. Náš pes 
Alík stále štěkal na kočku... 

§ Vytvořit větu podle daného schématu: 
Pks několikanásobný, podmět, Puč, přísudek, Pum, Puz, Pkn: 
Mladí i staří občané ráno vyšli do ulic s úsměvem na líci. 
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§ Totéž v těžší verzi, od stejného písmene: 
Pavel píše. Pilný Pavel píše. Pilný Pavel píše perem. Veselý a vtipný Vašek včera 
vyprávěl ve vsi vtip ve verších. 

§ Rozmlouvat pouze v holých větách. 

1.4.2.	Souvětí	

§ Sestavit souvětí podle schématu, v těžší verzi vše od jednoho písmene: 
Vv přípustková, VH, Vv příčinná: 
Přestože pršelo, Petr přišel, protože pospíchal pryč. 

§ Vyhledávat určené věty vedlejší, poměry mezi větami hlavními v tisku, 
literatuře. 

1.5.	SLOVA	JEDNOZNAČNÁ,	MNOHOZNAČNÁ	

1.5.1.	Synonyma	

§ Tvořit synonymní řady, sledovat, jak se mění významový rozdíl. 

§ Tvořit věty na synonymní řady: 
oblek, šat, oděv, oblečení, úbor, roucho, šaty, háv, hadry, kvádro .. 

§ Vypisovat synonymní řady z literatury - Karel Čapek. 

§ Prohodit synonyma: 
Přemysl Oráč bydlel v prosté vile ve Stadicích. Prodám byt v panelovém domku. 

Zdejší starobylá chata je chráněnou historickou památkou. Jeníček a Mařenka přišli 

k perníkové boudě. Navštívili jsme historické stavení Národního divadla. V malebné 

vesničce stál zchátralý věžák. V naší ulici stojí několik rodinných chýší. Před námi se 

objevila luxusní chaloupka. Mnohé vesnice zdobí selské barabizny s barokními štíty. 

V Posázaví najdeme množství rekreačních paláců. 
(Učebnice Čj pro 5. ročník, nakladatelství Jinan) 

§ Cizí výrazy nahrazovat českými synonymy: 
komplikovaný - složitý, realita - skutečnost 

§ Jednu část slova nahradit synonymem: 
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vida/mýžď = hlemýžd, sý/dřeň ko/prsa = sýkora koňadra, děsný/š = hrozný/s“, k/otrok 

= krab, žra/hlt = žralok, brej/myslivec = brejlovec…  
(podIe J. Havla) 

1.5.2.	Homonyma	

§ Napiš či nakresli co nejvíce významů daného slova: 
list - v knize, u rostliny, záruční, grafický, hotový, u pily… 

§ Vymýšlet humorné texty založené na homonymech: 
Kope za garáží hrob, chcíp mu motor. 

Skoč do džbánu pro točený salám. 

Pane doktore, máte sestřičku? Jsem jedináček. 
Proč se ten cyklista modlí? Bojí se o duši. 

§ Přísloví vysvětlit v přeneseném smyslu i doslovně: 
Teče mu do bot. Honil vodu. Nosil dříví do lesa… 

§ Žák hádá slovo, ostatní odpovídají na jeho otázky pouze podle svého významu: 
Z čeho je? 1. z másla, 2. z drátu, 3. z vody. 

Kde se nachází? 1. v polévce, 2. v lese, 3. v horách. 

Jakou má barvu? 1. žlutou, 2. rezavou. 3. modrou. 
OKO 

1.5.3.	Antonyma	

§ Vhodné slovo nahraď antonymním výrazem: 
Jablko nepadá blízko od stromu. 

Bez práce jsou koláče. 

Večer moudřejší rána. 
Každý konec je těžký. 

§ K cizím výrazům nalézt antonymum: 
profesionál - amatér, heterogenní - homogenní... 

§ Složit z antonym nové slovo: 
žádná čárka = všetečka, strýců šepot = tetřev… 
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1.6.	VYJMENOVANÁ	SLOVA	

§ Namalovat a popsat přehledy k jednotlivým obojetným souhláskám (Vyvěsit 
dětem před oči). 

§ Vytvořit přehledy slov příbuzných: 
Obrázek vysoké štíhlé postavy, kolem napsaná slova: výška, převyšovat. 

Vysočany… 

Opravovat chybné texty: 
Reagovat na čtený text zvedáním lístku s i / y. 

§ Ze zásobníku hlásek sestavit co nejvíce vyjmenovaných (příbuzných) slov. 

§ Dvě rozstříhané čtvrtky, jedna na druhé straně začerněná, u druhé jsou 
nakresleny obrázky. Na čisté straně jsou dílky očíslovány, v prvním případě 
napsané chybné i - y, v druhém správné. Lístky jsou zamíchány. Podle 
zadání, které je možné stále obměňovat, si žáci vybírají. Na závěr otočí, kde 
nenajdou obrázek, tam chybovali. 

§ Sada obrázků, z nichž většina jsou slova vyjmenovaná nebo příbuzná. Žáci 
píší, co vidí, nebo zvedají příslušné i / y. 

§ Vymyslet krátký příběh pouze z vyjmenovaných či příbuzných slov: 
Obyvatelé byli vyrušení neobvyklým povykem u bydlišť. Slyšeli výskot, vzlykot, kolem 

bytu klopýtaly třpytivé vysoké bytostí. Obyvatelé zamykali příbytky. Byli to Zbyněk a 
Zbyšek z Litomyšle v blýskavých pytlích. 

1.7.	TVAROSLOVÍ	

1.7.1.	Podstatná	a	přídavná	jména	

§ Ke všem vzorům vymyslet podstatná jména od stejného písmene: 
Karel, kus, koulař, kouř, karatista, krutovládce, krása – koule, koupel, krutost – 
kouzlo, kolbiště, kůzle, koření. 

§ K jednomu vzoru vymýšlet co nejvíce slov: 
žena - nota, noha, nálevka, nápověda, naplavenina... 

§ Najít co nejvíce podstatných jmen s významem podstatných jmen konkrétních a 
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abstraktních: 
psaní - dopis, předmět ve škole; cesta = štěrková, letadlem; pohled, krmení, pití… 

§ U podstatných jmen v textu určovat pády: 
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Jiří Žáček: Blues o spolykaných slovech 
 
Jasně, že ti dlužím 
spoustu 4 hezkejch slov 2. 

Se mnou, děvče 5, na ně nemáš kliku 4. 

Dávno už je všechny 

umím nazpaměť. 

Jenomže mi váznou na jazyku 6. 
 
Takový ty slova jako čmeláci 
huňatý a milý 

s kapkou medu. 

Vždycky ti je v duchu šeptám do ucha. 

Ale znáš mě. 
 
Řečnit nedovedu. 
Tak mi promiň, děvče. 

Však to napravím. 

Můj ty smutku. Já si dám tu práci. 

Vyklopím je všechny 

aspoň naposled, 

až si pro mě přijdou 
funebráci. 

§ Sestavit oslovení v různých rodech od jednoho písmene: 
krtečku krátkozraký, krabička kartonová, košťátko krátké 

§ Vyhledat slova, která mají v různých rodech jiný význam: 
krab - krabice, čep - čepice, had – hadice… 

§ Od stejného písmene vytvořit tvary přídavných jmen: 
hodný, hlídací, Honzův pes 

§ Ke svému jménu dávat výstižné přídavná jména: 
zbrklá, nervní, Láďova Květa 

§ Vytvořit co nejvíce dvojic - podstatné a přídavné jméno - od daných písmen: 
K - S = krájený salám, kostkovaná sukně… 
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§ Hledat přídavná jména v místních názvech: 
Mladá Boleslav, Horní Maršov, Jindřichův Hradec 

§ K danému obrázku (určitému předmětu) vypsat co nejvíce vhodných přídavných 
jmen. 

1.7.2.	Zájmena,	číslovky	

§ Najít lidové písně, kde se vyskytují zájmena: 
Pod tím naším okénečkem, 
A já sám, vždycky sám, své koníčky osedlám. 

§ Najít v osmisměrce všech 21 zájmen (a další slova): 

 
V T K D E J E N Ž E 

N A N Í K D O Č Í O 

Ě M Á K D O N E N Č 

C Y Š C O V A Š E K 

O Š T Ý S Á M Ú J O 

B L A N I C E L E K 

P A T A K O V Ý J Á 

P R O K T E R Ý Í Ď 
(Učebnice Čj pro 5. ročník, nakladatelství Jinan) 

§ Vyhledat a určit zájmena v Čapkových pohádkách. 

§ Vypsat názvy knih, kde se vyskytují číslovky: 
Bylo nás pět, Dva roky prázdnin, Tři mušketýři… 

§ Tvořit text v podmiňovacím způsobu: 
Co by se stalo, kdyby stále pršelo, kdyby mi kouzelný děda splnil tři přání… 

1.7.3.	Slovesa,	příslovce	

§ V básni E. Frynty Ježek určit osobu, číslo, čas: 
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Z ničeho nic nám zmizel ježek a 

čert ví, kam on to mohl běžet. 

To znamená, že Anežka 

a já jsme tady bez ježka. 

Útěk byl zřejmě bleskový. 

Já mu jich nandám, ježkovi! 

Zmizí, a člověk zamešká kdeco a čeká na ježka. 
 
No ty jich ale schytáš, Ježku! 
Mělo by se jít pro Anežku - 

ta ovšem o tom ježkoví 

už asi taky těžko ví. 

Myslím, že počínaje dneškem 

už se s ním neshledáme, s Ježkem. 
 
Ta příhoda se očím znalce 
může zdát vycucaná z palce. 

Ve skutečnosti ale není a 

protože vznikla z potěšení 

nad tím, že ač má mnoho vad, 

člověk se liší od hovad 
i tím, že umí skloňovat. 

§ Napsat příběh, kde se slovesa objeví ve všech osobách čísla jednotného i 
množného, času minulého, přítomného i budoucího. 

§ S použitím co největšího počtu příslovcí odpovědět: Jak se na sebe díváme? 
Kdy se učíš? Jak poradíš cestu turistovi? 
okouzleně, pohrdavě, mile, upřeně, zkoumavě, pozorně, soustředěně, vytřeštěně, 

nechápavě… 

rána, dopoledne, odpoledne, večer, brzy, pozdě, nejdříve, naposled… 

napravo, nalevo, zpět, okolo, napříč, křížem, rovně, šikmo, nahoru, dolu, kolem… 

§ Najít co nejvíce dvojic - předložky s podstatným jménem a příslovečné spřežky: 
na hoře - na kopci,  nahoře - směr - do hromady, dohromady - z ticha, zticha - na 
plat, naplat - o pravdu, opravdu… 
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1.7.4.	Předložky,	spojky,	citoslovce	

§ Najít předložky, které se pojí s více pády: 
za - 2., 4., a 7. p.: na, o, po, v - 4., 6.p. : pod, nad, mezi, před – 4. a 7. p. 

§ Vyhledat předložky, které mohou být i jiným slovním druhem: 
kolem - podstatné jméno, příslovce - místo, blízko… 

§ Zjistit, kterým větným členem může být číslovka: 
příslovečným určením místa, předmětem, přívlastkem neshodným doplňkem 

§ Vypsat co nejvíce spojek souřadicích a podřadicích. 
Spojka a je nejpoužívanější české slovo. 

§ Představit pomocí citoslovcí co nejvíce zvířat. 

§ Sestavit z citoslovcí příběh. 
Hou, hou, fí, fí, á, á, křach, prásk, BUM, au, au, bé, bé - dítě se houpe na houpačce. 
Zlomí se větev, spadne, uhodí se. Brečí. 

§ Pokusit se složit báseň s citoslovci: 

 
L. Štíplová: Zima J. Vodňanský: Bublina 

 

Zima, zima, 

samá rýma, až to bude lepší, 

uděláme hepčí, a kdo nemá 

kapesník, 

ten udělá jenom pšík! 

 

Byla jedna bublina  

Bublina se bublila 

A jak tloustla 

Místo jídla  

Polykala vodu z mýdla 

Prsk! – a prskla 

To má za to 

že mi ani nenabídla 

§ Vyjádřit co nejvíce činností citoslovci: 
klíč v zámku - cvak, spadne mokrý hadr - plesk... 
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1.8.	SLOVNÍ	DRUHY	

§ Ze zásobníku písmen tvořit slova daného slovního druhu. 

§ Tvořit větu podle zadání: 
3. 2. 1. 7. 1. 6. 5. 7. 1. 
Naše černá kočka s koťaty líně ležela na zápraží. 

§ Opak, text zapsat pomocí čísel, oddělovat slova. 

§ Vymyslet slovní druhy od jednoho písmene: 
nůž, nový, náš, několik, nosit, nahoře, na, nebo, nechť, nanana 

§ Číst pomalu text, vypisovat zadaný druh. 

§ Posílat po třídě papírky, každý zapíše podle pokynu slovní druh, zahne a pošle 
dál. Diktovat tak, aby vznikla věta, hned se pozná, kdo chyboval. 

§ Zhotovit si karty - kvarteta podle T. Houšky. 
4 X 8 karet, podstatná jména rodu mužského životného, mužského neživotného, 

ženského a středního - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací rodu mužského, 

přivlastňovací rodu ženského - čtyři druhy zájmem, čtyři druhy číslovek… 

Žáci se snaží zkompletovat kvarteto, žádají od spoluhráčů. Nemají-li, žádají oni. 

§ Doplněním správného slovního druhu vytvořit příběh: 
10. zvoní budík. Petr spí 8. 5. Najednou 3. 5 a vidí. 8. 5. Nemytý. 7 snídaně. 7 
otevřenou 1 pádí 7. 1. 

1.9.	CIZÍ	SLOVA	

§ Z novin vypisovat cizí slova, snažit se je objasnit v souvislosti s textem, hledat 
ve slovníku cizích slov. 

§ Nalézt význam cizího slova ve slovníku, dosadit do věty. 

§ Odhadnout význam cizího slova pomocí kvízu: 
despekt je: a) vážnost, b) pohrdání, c) vyčištění střev 

§ Na tabuli napsat deset cizích slov, vysvětlit je, zakrýt, zjistit, kolik si jich kdo 
zapamatoval. 
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§ Nalézat dvojice podobných slov. 
fantastický - fanatický, kosmický - kosmetický 

§ Napodobit Jiřího Žáčka: 
 

Džínový song aneb chvála češtiny 

Čteme bestsellery, 

Prožíváme story. 

Holdujeme drinkům. 

Užíváme sprej. 

Posloucháme hity. 
 
Že jste K. O.? Sorry - 
ale my jsme O. K. 
Čili je nám hej. 
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2.	SLOH	

2.1.	VYPRAVOVÁNÍ	

2.1.1.	Práce	s	textem	

§ Přečíst střední část neznámého textu, co se stalo před, po. 

§ Se znalostí první a poslední věty dokončit příběh. 

§ Napsat příběh, jak jsme přišli ke svému jménu: 
Ječná - ječná - uječený předek 

§ Tvořit jiné zakončení známých příběhu. 

§ Lidovou píseň vyjádřit jinými slovy (podIe J. Blány). 
Šla dívka s typicky českým jménem do pole s vitamínově hodnotnou  plodinou, 

odloupala jednotlivé lístky. Dorazil za ní hoch z Prodané nevěsty, nohama jí zničil 
proutěnou nádobu. 

§ Vyprávět, jak děj pohádky vidí jednotlivé postavy (ne všechny mohou vědět 
vše). 

§ Stejný příběh vyprávět pro různé věkové skupiny. 

§ Doplnit roztržený text. 

§ Zkrátit vyprávění na telegram a naopak. 

§ Z novin vystřihnout nadpis, doplnit jiným textem. 

§ Stejný příběh zakončit vesele, dobře, špatně, tragicky. 

§ Sestavit příběh z přeházených vět: 
Četl jsem si totiž napínavou knížku. 

Věděl jsem, že se budu muset nadlouho rozloučit s kapesným, abych mohl zaplatit 

rozbité dveře. 

Dostal jsem za úkol Honzíka hlídat. 

Také teď se Honzík dostal do ráže. 

V pátek odpoledne maminka přivedla Honzíka ze školky a šla nakoupit. 
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Nasadil si indiánskou čelenku a s válečným pokřikem se na mne vrhl. 

Kromě toho uhlídáte spíše pytel blech než našeho Honzíka. 

Ozval se řinkot skla a Honzíkův výkřik. 

Vší silou se snažil stáhnout mě z gauče. 

Co se stalo? 

Převržena židle prorazila skleněnou výplň dveří. 

Prudce jsem se po něm ohnal. 

Všude byly střepy, ale malý indián byl naštěstí celý. 

Zděšeně jsem vyskočil. 

Ale přesto jsem byl šťasten, že se Honzíkovi nic nestalo. 

Honzík divoce uskočil a vrazil do židle. 

Tatínek také ještě nebyl doma. 

Rychle jsem všechno uklidil. 

Nebyl jsem tím právě nadšen. 
(Učebnice Čj pro 5. ročník, nakladatelství Jinan) 

2.1.2.	Tvorba	textu	podle	zadání	

§ Vytvořit povídku o písmenech. 
Chodilo po světě jedno O. Bylo to O moc pyšné a nafoukané. Chlubilo se: „Já se 

mohu i kutálet, protahovat, a co ty, M, ty by sis polámalo ruce.“  M z těch řečí bylo 

smutné a O závidělo. Ale pýcha O netrvala dlouho, C se na to již nemohlo dívat. 

Přehouplo se k O a raf, nečekaně mu shora kus ukouslo. A co zbylo z pyšného O? 
Široké U, do kterého pršelo, M mělo stříšku, ale nikdy ho za trest neschovalo. 

§ Na tabuli napsat a očíslovat několik slov, která navrhnou sami žáci. Losují se 
dvojice slov, ty se okamžitě musí objevit ve větě. 

§ Sestavovat aktuální horoskopy: 
Lev 23.7. - 22.8.: Tento týden se tvoji sourozenci pohádají, tebe si přizvou jako 

prostředníka, protože je jim zatěžko i spolu mluvit. 

Rak 21.6. - 22.7.: Týden pro tebe nezačne nejlépe, neuspěješ při zkoušení z fyziky, 

situace se vylepší ve středu, potkáš milou osobu, konec týdne vynikající - rande a 

plný počet bodu v češtině. 
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§ Tvořit krátké příběhy na neobvyklá témata: 
Jak se piják dostal do protialkoholické léčebny. O deštníku, který se bál vody. 
O líných botách… 

§ Sestavit příběh podle zvuků. 

§ Napsat příběh podle viděné situace. 
převržená židle, rozbitá sklenička, rozevřená kniha… 

§ Vymýšlet důvody: 
Hoch čeká dlouhou frontu, když je téměř na řadě, odchází - proč? 

§ Vést monology za neživé věcí, sdělovat životní osudy, vyjadřovat vztah 
k majiteli: 
Dlouho jsem ležel v temnu, bráchové se na mne mačkali shora i zdola. Čas od času 

se ozval podivný zvuk, oslepil mě záblesk světla, rána a nic. Až jednou, něčí ruka mě 

vytáhla na vzduch, než jsem se stačil rozhlédnout po světě, na obličej se mi přilepil 

modrý kolega. Už jsem zase někam lezl, navíc patřičně ohnutý. Ale to nejhorší teprve 

přišlo. Do hlavy mě tloukly jakési paličky, klepou mě do břicha… 

Škub! Jsem celý zmačkaný, propletený s modrým kamarádem. Letěli jsme do děravé 

nádoby. Celý týden jsem se mohl protahovat a dívat se kolem. Potom jsem spadl do 

temné, zapáchající nádoby. Raději jsem omdlel.  

PAPÍR 

Jsem stará, prastará, Někdo by řekl, že se do dnešní doby snad ani nehodím, že můj 

život nemá smysl. Ale to je jen zdání, soud povrchního pozorovatele, Osvětluji 

potřebné a ostatní ponechávám ve stínu. Je pravda, byly doby, kdy jsem byla 

nepostradatelná, ty jsou ale pryč. Dnes po mně sáhnou výjimečně, zato vím, že je 

k tomu vede víc, než touha si posvítit, cit pro krásu, láska ke starým věcem, 

vzpomínka na někoho, komu jsem dříve patřila. Nejsem obyčejná, jsem sváteční. 

PETROLEJOVÁ LAMPA 

Nevím, jak vypadám, protože se na sebe nemohu podívat. Všichni ostatní se ale na 

sebe dívají s mojí pomocí. 
ZRCADLO 

§ Vést dialog dvou předmětů: 
nůž - vidlička, vana – voda… 
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§ Sdělit stručně ostatním nejzajímavější okamžik minulých dnů. 

§ Minutu plynule hovořit na připravené téma. 

§ Těžší verze - vylosovat si námět, okamžitě minutu mluvit. 

§ Sestavit příručku na zajímavé téma: 
Jak zaručeně ztratit přítele, Jak se vyhnout mytí nádobí… 

§ Vyprávět podle volné osnovy: 
Odchod z domova, ztráta něčeho, zajímavé setkání, příhoda v obchodě… 

§ Den vyjádřit zvuky: 
Zvoní budík, teče voda, píská konvice, časové znamení… 

§ Vymyslet situaci, kdy je potřeba odvahy. Přečíst více prací, seřadit. 

2.1.3.	Obrázky	

Používám sady barevných obrázků - M. Truhlářová: Obrázkový slovník pro 
afatiky, Avicenum 1984. 

§ Vyprávět, obracet hromadu obrázků, věc nenásilně zapojit do děje. 

§ Ze tří náhodně vytažených obrázků vytvořit příběh. 

§ Vyprávět známou pohádku, vytáhnout obrázek, znázorněnou věc zařadit do 
děje, pokračovat. 

§ Z náhodně vytažených obrázků věštit budoucnost. 

§ Podle uzlových míst v příběhu kreslit obrázky (osnova malbou).  

§ Formou kramářské písně zachytit píseň současnou. 

§ K dopravním značkám psát vtipný text: 
Zákaz vjezdu motorových vozidel - nejezdi do školy autem. 

Parkoviště - pospěš procvičit pravopis. 

Motel - po obědě si zdřímni. 
Křižovatka - dnes je se mnou konec. 

2.1.4.	Spolupráce	žáků	

§ Pokračovat ve vyprávění tak, že každý žák přidá jednu větu. 
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§ Odpovídat na otázku proč: 
Půjdeš dnes ven? Jestli bude svítit sluníčko. Proč má svítit? Aby mi nebyla zima. 
Proč ti nemá být zima? Mohl bych nastydnout. Proč nechceš nastydnout?… 
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§ Vyprávět s podmínkou, na vše mít ALE: 
Chci jít ven, ale… Rád bych měl psa, ale… 

§ Říkat nahlas, co mě napadlo při vyslovení předchozího výrazu, v druhém, 
opačně vedeném kole, zdůvodňovat: 
Kolo, výlet, hory, lyže - řekl jsem lyže, protože s nimi jezdím na hory - řekl jsem hory, 

protože na výlet jezdím nejraději do hor - řekl jsem výlet, protože jsem byl na výletě 
na kole… 

§ Na papír napsat jeden pojem (nakreslit symbol), papíry posílají po třídě, každý 
napíše, co ho v této souvislosti napadlo: 
Přátelství, škola, Vánoce… 

§ Zadat libovolné téma. Žáci si vylosují lístečky s profesí. K danému tématu se 
vyjadřují z pozice svého povolání, ostatní hádají, o koho jde. 

§ Zítra bude pršet. Jak na tuto informaci reaguje lékař, zemědělec, učitel… 

§ Poslat několik žáků za dveře. Přečíst text, jeden žák ze třídy ho sdělí prvnímu, 
který ho neslyšel, ten druhému, třetímu. Sledovat, kdo si kolik zapamatoval, 
kde došlo ke zkreslení textu. Na závěr originál znova přečíst. 

§ Obdobně, pouze s tou změnou, že první vyjádří děj příběhu pantomimicky, další 
převede do slov atd. 

§ Vyjadřovat děj pantomimicky, jiný žák současně vypráví, co vidí. 

§ Rozdělit žáky na skupiny, v nich vytvořit dvojice. Jeden po druhém vypráví po 
krátkých částech svůj příběh, sleduje ale i vyprávění ostatních. Druhý 
z dvojice zjišťuje, zda se jeho partner drží svého textu. Na závěr ověří, jak si 
zapamatoval i vypravování ostatních. 

2.2.	PŘÍSLOVÍ	

§ Vzpomenout si na deset přísloví, kde se vyskytuje ruka, hlava, jazyk… 

§ Z deseti přísloví vytvořit příběh: 
Vidím to jako na dlani. Bral všemi deseti, a to proto, že ji chtěl nosit na rukou, 

přestože měl obě ruce levé. Dělal velká ramena, hrabal rukama nohama a spoléhal 

na to, že ruka ruku myje. Když myslel, že již je ruka v rukávě, nikdo 
mu nepodal pomocnou ruku, a proto nakonec lomil rukama. 
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§ Správně sestavit větší množství zpřeházených přísloví: 
Kdo se bojí, má za tři. Kdo šetří, nesmí do lesa… 

§ Přísloví vyjádřit pantomimou, kresbou. 

§ Zadat skupinám neznámá přísloví, která musí znázornit kresbou. Další skupina 
podle ní tvoří text přísloví. 

§ Poslat několik žáků za dveře, dohodnout se na přísloví. Odpovědi v prvním kole 
obsahují první slovo přísloví, v druhém druhé atd. Kdo první uhodne? 
Kam vítr, tam plášť. 

1. kolo: Kolik je hodin? Proč to chceš vědět, KAM pospícháš? 
2. kolo: Jak se jmenuješ? Jitka, ale když mě VÍTR rozcuchá, říkají mí Rozára .. 

§ Najít přísloví, která si odporují: 
Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Líná huba holé neštěstí. 
Ráno moudřejší večera. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

§ Opravit přísloví: 
Přiběhl s ušima navrch hlavy. Máme práce pod hlavu. 

2.3.	POPIS	

2.3.1.	Popis	předmětu,	postavy	

§ Lístečky se dvojicemi slov (váza - květináč, lyže – sáňky, televize - rádio), 
popsat co nejméně slovy, nalézt hlavní znaky. 

§ Hádat obrázky podle popisu (obdoba televizní soutěže Kufr). 

§ Popsat, k čemu by daný předmět mohl ještě sloužit. 

§ Se zavázanýma očima osahat předmět, popisovat ho, poznat. 

§ Mluvit za určitou věc, jak vypadám. 

§ Vytvořit definici předmětu (některé porovnat se slovníkem). 

§ Vybrat si kamínek, prohlédnout, říci, čemu se podobá, popsat ho. Kamínky dát 
dohromady, poznat poslepu ten svůj. 

§ Vzpomenout si, které osobnosti jsou znázorněny na našich bankovkách. 
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§ Z papíru pouze mačkáním a trháním vytvořit kouzelnou postavu, popsat ji. 

§ Popsat vynález 21, století, školu budoucnosti… 

§ Vytvořit Lexikon strašidel - obrázek + jméno, velikost, kde žije, čím se živí, co 
umí, jak se pohybuje, dorozumívá, kolika let se dožívá… 

§ Sestavit Atlas hub - obrázek + netradiční způsob zpracování: 
Aknáč královský - rozdrcená hlavička smíchaná s máslem a pudrem slouží jako 

výborná mast proti vyrážkám všech druhu. 

§ Sestavit všeobecný popis typů pohádkových postav. 
princezny, čerti, vodníci 

§ Skupiny žáků mají za úkol „ustrojit“ svého manekýna nejrůznějšími obleky a 
doplňky, při módní přehlídce vtipně model popsat. 

§ Hrát hry typu Pane strážník, ztratil se mi kamarád, vypadá… 

§ Nakreslit a popsat - dívky vývoj módy, chlapci veletrh dopravních prostředků. 
Móda - prvobytně pospolná společnost: krátké obleky z kožešin volného střihu, 
šperky z kostí, obuv z koží, upevněná střevy… 

§ Složit rozstříhaný obrázek, popsat ho. 

§ Popsat, jak by se určitá věc dala vylepšit. 

§ Popisovat známé zvíře, rostlinu, ostatní hádají. 

2.3.2.	Popis	pracovního	postupu	

§ Sestavit recept z lidských vlastností. 

§ Napsat návod k obsluze podle obrázku a naopak. 

§ Uspořádat zpřeházený popis. 

§ PPP změnit na jiný slohový útvar. 
Jak se vaří čaj - pohádka, vědecké pojednání, humorné povídka 

2.3.3.	Subjektivně	zabarvený	popis	

§ Vyjádřit roční období všemi smysly: 
Podzim: zrak - hnědá barva, sluch - svistot větru, hmat - mokro, vůně pečených 
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brambor, chuť ovoce. 
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§ Zhotovit kalendář- každý měsíc zachytit typickým obrázkem. 
Leden - sněhulák, únor - lyže, březen - kolo... 

§ Vnímat věc všemi smysly. Ve skupinách si žáci rozdělí smysly. Žák - zrak 
vylosuje předmět, podává ho ostatním, ti mají zavázané oči. Buď očichají, 
osahají, poslouchají, případně i ochutnají s pomocí žáka - zraku se pokoušejí 
věc poznat. 

§ Metafory, personifikace viz bod 3.2.2. 

2.3.4.	Popis	děje	

§ Popsat, jak se dostat z určité kritické situace: 
Uvázat si prst na pravé ruce, vytáhnout nohu zaklíněnou mezi kmeny… 

§ Vypracovat tematický nákres na určité téma, na základě obrázků popsat určitou 
situaci: 
Nádraží a vlak, koleje, lístek, kufr, výpravčí… 

§ Vymyslet, co nejde dělat ve vaně, na stromě… 

§ Nakreslit typický obrázek pro určitou zem, proč tam chci jet? 

2.3.5.	Charakteristika	

§ Odhadnout věk, povolání, vlastnosti, zájmy postavy z novinového obrázku, 
portrétu z časopisu. 

§ Na nejrůznější otázky odpovídat pouze ano/ne, kdo nejdříve pozná zvolenou 
osobnost? 

§ Ve dvojici otázkami zjišťovat, kdo jsem. 

§ Určitou dobu rozmlouvat ve dvojici, zjistit, co oba mají společného, rozdílného. 

§ Nečekaně poslat žáka za dveře, spolužáci popisují, jak je oblečen. 

§ Rolí toaletního papíru nápaditě „obléknout“ a spolužáka. 

§ Poslechnout si skladbu Jiřího Stivína Charaktery (obsahuje 4 části - 
melancholik, flegmatik, sangvinik, cholerik), při poslechu si představovat typ 
člověka, určitou známou osobu. 

§ Různý věk vyjádřit měnící se scénkou, rozhovorem. 
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§ Nechat v kruhu vedle jednoho žáka po pravé straně volné místo. Říká: „Chci, 
aby vedle mne seděl Jirka, protože…“ Jirka si přesedne, vyvolává ten, kdo má 
nyní vpravo volné místo. 

§ Podle odpovědí na deset nejrůznějších otázek poznat, kdo psal. 

§ Nakreslil několik typických předmětů, hádat, o které povolání se jedná. 

§ Vytáhnout lístek s napsaným povoláním, vyjádřit ho pohybem, sdělit svůj postoj 
k němu. 

§ Pokusit se určovat povahu člověka podle písma. 

§ Charakterizovat lidi podle úrovně rozhovoru. 

2.3.6.	Vlastnosti	

§ Vytvořit přezdívky podle vlastností. 

§ Sestavit hodnotový žebříček vlastností. 

§ Vyjádřit vlastnosti příslovím: 
Vede si pořád svou. Narostl mu hřebínek. Skočil by pro něj do ohně. Stojí na 
vlastních nohou. 

§ Vyjádřit scénkou vlastnosti (neposlušný, prolhaný, nevychovaný…), emoce 
(nenávist, zlost, láska…). 

§ Totéž sdělit pouze rukama, chůzí, bubnováním prsty do stolu… 

§ Stejný jev vyjádřit jako optimista - pesimista. 
To je dobře, že svítí slunce x To zase bude horko a sucho. 

§ Procvičovat pozornost nejrůznější Kimovými hrami – zapamatovat si řadu věcí. 
Obměny - víš, kolik je oken v tomto patře, kolik schodů absolvuješ cestou do 
své třídy?… 

§ Určitou dobu se dívat na obraz, vypsat věci, postavy… 

§ Zkusit odhad času. Až budeš myslet, že uběhla minuta, zvedni ruku. 

§ Odhadnout nejprve podle paměti, sluchu, potom hodin, jak dlouho trvá znělka 
večerníčků, TV zpravodajství… 

§ Se zavázanýma očima odhadnout celkovou hodnotu hromádky mincí. 

§ Ohleduplně provézt „slepého“ kamaráda nebezpečnou trasou. 
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§ Prověřit všímavost kresbou nesmyslného obrázku: 
 Poštovní schránka u okna v 1. patře, dům bez oken… 

§ Zapsat co nejvíce představ při vyslovení různých slov: 
Vánoce - stromek, dárek, kapr, cukroví… 

§ Dokázat představivost kresbou co největšího počtu obrázků, kde základem je 
kolečko, čtverec… 
o - střed květiny, brýle, slunce, oko… 

2.3.7.	Já	

§ Na velký arch papíru obkreslit svou ruku, do ní vepsat verš. 
Já jsem úča Květa, chtěla bych do světa. 

§ Anonymně napsat svůj inzerát na seznámení, vyvěsit. Poznáme, kdo psal? 

§ Vytvořit znak, který by žáka charakterizoval: 
Jirka + kresba vlaku, batohu, stanu = rád jezdí na výlety. 

§ Linkou života znázornit a časově zařadit nejdůležitější události života, pokusit 
se i o výhled do budoucnosti. 

§ Dolů na pruh papíru napsat své jméno. Pruhy se posílají, žáci napíší, co si o 
dotyčném myslí, papír s textem ohnou a pošlou dál. 

§ Totéž veřejně na archy s podpisem. 

§ Napsat přehled, jak vidí žák sám sebe - klady, zápory. Spolužáci bud schválí, 
nebo nesouhlasí a opraví. 

§ Na polovinu papíru psát slova vyvolávající smutek, na opačnou stranu ta, která 
evokují radost. 

2.3.8.	Rodina	

§ Odhadnout, co každý člen rodiny udělá s výhrou 50 000 Kč. 

§ Čím udělat rodičům, sourozencům, babičce dědovi největší radost? (Zajímavé 
je nechat k napsanému vyjádřit i rodiče). 
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	2.4.	DOPIS	

§ Zaslat dopis skutečnému adresátovi (dědeček, teta, bratranec), požádat o 
odpověď. 

§ Poslat dopis celé třídy určité osobnosti. 

§ Porovnat osobní a úřední dopisy. 

§ Vypracovat návrh známek. 

§ Posílat si prázdný list, každý si vymyslí a pantomimicky vyjádří pocity z něj, 
vykoná, co po něm „dopis“ žádá. 

§ Chtěl bych někomu za něco poděkovat, omluvit se, vyhubovat. 

§ Napsat dopis, třída posoudí, zda je psán oprávněně. 

§ Psát veřejný dopis. Na zemi leží papíry se jmény žáků, každý může komukoli 
napsat své sdělení. 

§ Napsat dopis neznámému: 
Milý(á)… z… 

Jmenuji se… a je mi...  let. 

Moje oblíbená barva je… 

Je mi smutno, když… 

Ze zvířat mám nejraději…  

Moje nejoblíbenější jídla je… 

Raduji se, když… 

Můj nejhezčí zážitek z poslední doby je… 

Potěšilo by mě, kdyby… 

Ve škole mám strach, když… 

Až budu starší, přeji si, aby… 

Mám k tobě prosbu… 

Často… 

Doufám, že… 

Chci ti ještě říct, že… 

Tvůj… Tvá… 
 (Podle Soni Hermochové) 
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§ V dopise bez podpisu sdělit svůj největší úspěch a neúspěch posledních dnů, 
zamíchat, přečísl. O koho se jedná? 

§ Vcítit se do situace - ležím u moře na písku, šplouchá moře… Vlny vyhodily 
láhev s dopisem trosečníka. Ze které je doby, kdo dopis psal, měl přání, 
problémy, co bych odepsal, udělal. 

§ Napsat dopis s žádostí (otázkou, problémem). Složit ho a označit, dopisy 
zamíchat. Každý si jeden vytáhne a odpoví. Vzít zpět svůj dopis s odpovědí. 
Poradil mi spolužák? 

2.5.	DISKUSE	

§ Třídu rozdělit na polovinu, obhajují opačný názor na dané téma: 
Má o přestávce hrát hudba? Bral antikoncepci? Osud laboratorních zvířat, lékařská 
lež… 

§ Totéž možno písemně na velký arch papíru. 

§ Vyjadřovat názory na daný problém: 
Co dělat, když se ztratím v cizině. Našla jsem štěně… 

§ Po určitou dobu hovořit ve dvojici současně. Sám sebe se ptát a odpovídat si. 
Další dvojice kontroluje. Víš, o čem mluvil ten druhý? 

§ Diskutovat na téma, co bys udělal, kdyby… 
… na zahradě přistáli mimozemšťani, ses naučil létat, měl osobního skřítka… 

§ Pracovat ve skupinách, každý si vylosuje lístek se svou rolí. Poté diskutují na 
dané téma, přičemž každý se chová podle zadání: 
Jeden stále chválí - druhý všechno kritizuje - další usmiřuje ty, co se hádají - jiný je 

nechápavý - provokuje – stále chce mluvit sám - jen on má pravdu, poslední sleduje, 
zda se někdo neodchýlil od tématu. 

§ Při diskusi je vhodné mít „mikrofon“, což může být cokoli, mluvit smí jen ten, 
kdo má předmět v ruce.  

§ Aby hovořil každý, osvědčuje se dát každému dítěti malou věc (kamínek, 
fazole), když řekl svůj názor, položí předmět doprostřed. 
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2.6.	INZERÁT	

§ Inzeráty se vyvíjejí spolu s dobou. Vytvořit, jak by vypadal seznamovací inzerát 
lovce mamutů, otroka, rytíře, feudála… 
Anglie - rok 1699: Gentleman třicetiletý, který říká, že má značné jmění, oženil by se 

rád s mladou dámou, která má kapitál asi 3000 liber, a chce o tom učiniti přiměřenou 

smlouvu. 

Rumunska - rok 1860: Mladá osoba, která příliš brzy uvěřila slibům mladíka, je ve 

stavu, který zaslouží si veškeré shovívavosti. Nechce však do hanby přijít a přeje si 

tudíž se co nejdříve vdáti za muže, pro kterého je věno 22 000 zlatých dostatečnou 

náhradou za to, že dal své jméno dítěti. 

Dnes: Mlsný kocour (25 let, 179 cm) hledá kočičku, která umí občas ukázat i drápky. 

Hledám medvědici ke společnému brumlání. Zn. Brloh není podmínkou, ale byl by 

dobrý. 
Jsem pěší pták a hledám lidi s křídly. 

§ Hledat zajímavé inzeráty v novinách, posuzovat úroveň. 

2.7.	REKLAMA	

§ Přinést do školy nejrůznější reklamní letáčky, vyvozovat, k jakému účelu slouží, 
co by tedy měly obsahovat, jak by měly vypadat. 

§ Vyhledávat vtipné a dvojsmyslné. 
U toaletního papíru: Obáváte se velké strany? Volte Guttalax – osvědčené 

projímadlo. 
V lékárně: Je dobré mít pod čepicí – ale ne lupy! Používejte šampon XY… 

§ Pokusit se o vlastní tvorbu veršovaných reklamních sloganů: 
Má-li dívka dobrý vkus, nosí vložky Always plus. 
Na hlavu plnou světabolu, vypij si jednu Coca colu. 

§ Skládat reklamní akrostichy: 

 
P pere N namoč 
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E efektivně A a 

R různé M můžeš 

S svetry O odejít 

I i   

L látky   

§ Vytvořit reklamní plakát, reklamní list cestovní kanceláře, poutače nepovinných 
předmětů… 
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3.	LITERATURA	

3.1.	AUTOŘI	A	DÍLA	

§ Přiřazovat k sobě lístečky se jménem autora a názvem dna. 

§ Co do řady nepatří: 
Babička, Divá Bára, Písně kosmické, Pan učitel 
pohádka, pověst, balada, román… 

§ Literární postavy o sobě mluví ve smyslu děje. 

§ Zhotovit kvarteto spisovatelů a děl (obdoba slovních druhů). 

§ Hádat postavy či spisovatele - odpověď ano/ne. 

§ Tvořit pověsti z naší doby i místo, postava, děj: 
Pražské metro, pankáči, schůze Poslanecké sněmovny. 

§ Poznat dílo a autora podle úryvku. 

§ Vymyslet, co by literární postava dělala nyní: 
Maryša obsluhuje překapávač na kávu, Švanda dudák si kupuje reprobedny… 

§ Upravovat literární díla, modernizovat děj. 

§ Od určitého písmena napsat co nejvíce autorů, děl, literárních postav. 

§ Sestavovat a luštit křížovky, osmisměrky, doplňovačky. 
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Osmisměrka 

13 autorů 
tajenka Hledej poklad  

 

Š M A H E L O V Á 

T Č A R O K E S V 

O A H U L E R Č O 

R R H B E P B T C 

CH E D Í E A E V M 

J K P N Ř C N R Ě 

O N E Z V A L T N 

K L A K Š I T E P 

A J I R Á S E K D 

 
 (podle H. Krojzlové) 
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Díla Boženy Němcové 

 

BA RO KO TI KA VÁ 

RY BA LÍN SA TA NI 

PO  HOR SKÁ VES NI CE 

TO LI KO LI DO VÍ 

PA VÉ ZA CE LE RY 

 

 

A umělecký sloh, pípavá 1 noční podniky, záplava 

B vodní tvor (dvě slova), čerti 2 
dospělá žena (nářečně), velmi 
snaživé 

C tajenka 3 
pocházející z Kolína (rod 
ženský), domácí zvíře 

D 
pouze, mající vztah k lidu (množné 
číslo) 

4 
5 

přítok Dunaje, loď s vesly 
tyrani, vespod 

E 
podlouhlý ochranný štít, druh 
zeleniny (množné číslo) 6 

sněhová vichřice, náboženství 
(množné číslo) 
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Hřebenovka 

 

N  V  N  V  K 

Á  A  Á  L  R 

K  R  R  A  A 

U  A  U  S  U 

P A N U Č I T E L 

 L  R  K  T  

 K  N  R  N  

 A  A  A  A  

 

 

1 sladké jídlo z rýže a ovoce 6 slovensky jikra 

2 mořský pták 7 otčina 

3 druh ještěra 8 sicilská sopka 

4 schránka na popel 9 plavecký styl 

5 napřažené ruce   
 

§ Poznat autory podle jejich podobizen či události v jejich životě. 

§ Stát se spisovatelem, hovořit o sobě, odpovídat na otázky. 

§ Nalézt v textu jména spisovatelů: 
V nedaleké chaloupce Káča pekla buchty. Květy lípy krásně voněly. Poznal jsem na 

něm, co vám chce říci. 

ČAPEK, TYL, NĚMCOVÁ 

§ Tvořit kaligramy na básně klasiků či své vlastní: 
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Slova básně Kytice vytváří obraz hrobu a kříže. Písně kosmické Zemi a raketu… 

§ Uhodnout příjmení spisovatele. 
Žena cizí národnosti s příponou ová – Němcová, muž nepřijímal tekutiny - Nepil... 

§ Zahrát název díla scénkou, předem sdělit počet slov názvu. 

§ Mohli se potkat? (Zjišťování letopočtů.) 

§ Tvořit současné listy podle Komenského Orbis pictus. 

§ Vytvořit na nástěnce obrázkovou knihovnu: 
Autor, název, výstižný obrázek, stručný obsah nebo krátký úryvek. 

§ Poznat dílo podle autora a obrázku: 
R. John - zeměkoule + džíny = Džínový svět. 

J. Neruda - kalendář + noty = Zpěvy páteční, 

J. Švejda - nabourané auto = Havárie… 

§ Přesvědčit se, zda naše generace rozumí jazyku Vančury, Jiráska: 
1. Došky, šindele a prejzy jsou střešní krytiny. Z čeho jsou? 

a) šindele za slámy, došky ze dřeva, prejzy z pálené hlíny, 

b) došky ze dřeva, šindele z pálené hlíny, prejzy z nepálené hlíny, 

c) došky ze slámy, šindele ze dřeva, prejzy z pálené hlíny. 
 
2. Co je lučba? Je to starý název pro 
a) chemii, 

b) fyziku, 

c) matematiku. 
 
3. Co je cejch? 
a) hrubě tkané látka, 

b) úřední značka potvrzující správnost měr a vah, 

c) sypaná hráz. 
 
4. Co je trdlo? 
a) stavidlo, 

b) násada koštěte, 

c) palička, kterou se něco tře. 
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5. Co je čižba? 
a) půjčování peněz na nízký úrok, 

b) chytání živých ptáků, 

c) starý způsob měření plátna. 
 
6. Kolik je člověku, když je mu čtyřmecítma? 
a) 40, 

b) 14, 

c) 24. 
 
7. Čemu se říkalo člověkosloví? 
a) historii. 

b) antropologii, 

c) civilnímu právu. 
 
8. Praotec Čech byl na příchodu na Říp nadšen, že země oplývá mlékem a strdím, 
což je 
a) obilí, 

b) pramenitá voda, 

c) med. 
 
9. Kolik piva dostal člověk, který si ho dal jednu holbu? 
a) víc než litr, 

b) méně než litr, 

c) měně než půllitr. 
 
10. Z čeho se dělají jáhly? 
a) z ovsa, 

b) z prosa, 

c) ze žita. 
(Řešení: 1c, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c, 7b, 8c, 9b, 10b.) 

§ Vyjádřit název knihy netradiční kresbou: 
Zoja: Zabiják = láhev alkoholu 

Němcová: Babička = urna 

Hailey: Čelisti = umělý chrup 

Horníček: Dobře utajené housle = smyčec 
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Balzac: Ztracené iluze = dokument o rozvodu 
Jirásek: Poklad = antikoncepční prášky… 

Skupiny děti si vybraly jednoho z probraných autorů, dostaly materiál a 
vypracovaly „poutač“ obsahoval fotografie, letopočty, obrázky z časopisu, 
názvy děl. Jednotlivé plachty jsme pověsili kolem celé třídy ke stropu na drát. 
Vypadá to velice pěkně, navíc jsem zjistila, že základní údaje si takto 
zapamatovali i ti nejslabší. Letos tvoříme vlastní čítanku. 

3.2.	TEORIE	LITERATURY	

3.2.1.	Rým,	rytmus	

§ Složit rozstříhanou báseň podle rýmů.  

§ Doplnit báseň napsanou obverš. 

§ Vymyslet co nejvíce veršů na jeden rým: 
Jak je dneska hezky venku, 

pozveme sem také Lenku, 

aby přišla na chvilenku, 

vyměním miminku plenku, 
vyvenčíme naší fenku,… 

§ Skládat obdoby básní Jiřího Havla: 
Opak slůvka ne je… 

silný provaz zase… 

lov je hon a ples je… 

panovník je zase… 

žák je školák, erb je… 

prsten je šperk, skoba… 

koštěti se říká… 
karfiolu zase… 

§ Na pruh papíru napsat dva verše, druhý zahnout, poslat dál. Další žák napíše 
verš, který se rýmuje, druhý již zcela libovolně, ohne, aby byl vidět pouze ten 
druhý… 
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Venku svítí sluníčka 

pojď se mnou ven, Aničko. 

Proběhneme se maličko, 

zahrajeme si s míčem. 

Dveře zamkneme klíčem, 
který visí na hřebíku… 

§ V kruhu říkat rytmickou básničku, do rytmu se plácat do stehen, na poslední 
slabiku tlesknout: 
Čert tě/ vem/ Čert tě/ vem/ 
čert tě/ kopytem/ do hlavy/ KOP 

§ Říkat společně nahlas, společně potichu, se zavřenýma očima, říkat si text 
pouze v duchu, nedotýkat se stehen, pouze na závěr tlesknout. Hra je 
úspěšně zvládnuta, tlesknou-Ii se zavřenýma očima všichni najednou. 

§ Každé dítě si vybere jedno až čtyřslabičné slovo. Jedno dítě udržuje tleskáním 
rytmus, ostatní rytmicky skandují. Je možné přidat i pohyb: 
la /vi /ce /- 

ko /- /lo /- 

- /- /- /- /bác 

ko /lo /běž /ka 

- /dě /- /ti… 
 (Podle S. Pavelkové) 

§ Přednášet říkadla, spojit s pohybem „robotů“. 
Děda dělá dětem lodě. 

dětí s nimi chodí k vodě. 

Dívají se za lodí, 

jak na vodě závodí. 

(F. Kábele) 

Pepa stáje žvýká gumu 

a dělá si z ní bublinu, 

až se jednou namíchnu, 

bublinu mu propíchnu. 
(my) 
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§ Vytvořit kruh, jeden z žáků udá rytmus, ostatní se přidají, opakují. Na signál 
další žák rytmus změní: 
dup, tlesk, tlesk x tlesk, dup, tlesk… 

§ Vyjádřit příběh rytmicky klepáním do stolu: 
Malý chlapec se potají vplíží do pokoje sourozence, váhá. Vstoupí a se strachem 
sahá na bratrovu vystavenou loď. Lekne se, loď shodí a utíká pryč… 

§ Příběh vyjádřit pouze slabikami la, la, la, dbát na rytmus a intonaci: 
Dva si spolu povídají, klidná rozmluva se stává hlasitější, ostřejší, dojde k hádce, 

nemluví spolu. Po chvílí jeden zkoumá, zda se druhý ještě zlobí, začne se 
udobřovat… 

§ Číst báseň všichni společně stejným tempem, přidávat se kanonicky ve stejném 
rytmu, začít číst společně, ale každý svým tempem. 

§ Dopsat levou polovinu básně, dodržet rytmus. 

3.2.2.	Metafora,	personifikace	

§ Metafory jsou vlastně hádanky, co nejvíce jich shromáždit: 
Pletu chlíveček Železné zvíře 

pro pět oveček. otavu hryže 

Čtyři pohromadě, na živé hoře 

pátá zvlášť.  

PALČÁK NŮŽKY, VLASY 

 

Stojí domek malovaný, uvnitř zlatem vykládaný.  

Přilož uchu ze strany, budeš slyšet varhany.  
ÚL 

§ Stejná metafora může mít obměny: 
HOUSLE jsou ze dřeva, 

STRUNY z ovčích střev, 

SMYČEC z koňských žíní. 
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V lese narozeno, 

skopcem potaženo, 

koněm hovoří. 

Hora hučí, 

beran bučí, 

kůň táhne 
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Veselé dřevo 

vesele zpívá, 

kůň na beraně 

ocasem hýbá. 

Les třeští, 

beran vřeští, kůň po tom chodí, 

nic tomu neškodí. 

 

§ Hovořit za věc z básně. 

§ Vyjádřit roční období pomocí metafor, personifikace: 
Jaro - stromy se svátečně oblékají, květny se líčí, potoky se zalykají proudy vody z 

plačících hor… 

Podzim - Stromy pláčou, že se jím trhají šaty, barevné listy si hrají s větrem na 
honěnou… 

3.2.3.	Literární	formy	

§ Báseň přepracovat na baladu a naopak. 

§ Shromáždit nejrůznější pranostiky, zvyky, obyčeje, skládat své vlastní: 
21.2. Když má svátek Lenka, kvete již sněženka. 

29.9. Na svatého Michala létaj hodně rogala. 
Nový svátek Plešnice - slaví ho všichni plešatí. 

§ Tvořit soudobé satirické epigramy: 
O školství ví všechno nejlíp 
Pánbůh, Komenský a Filip. 

§ Úryvek z díla sehrát jako tragédii, veselohru, operu, operetu, balet. 

§ Teorii literatury prověřit humorným kvízem 
: 

1. Kdo je autor? 

a) rotující část vrtule, 

b) tvůrce literárního díla, 

c) místní název australského tornáda. 
 
2. Co je beletrie? 
a) krásná literatura, 
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b) egyptská bohyně, 

c) trojitá čočka do dalekohledu… 
 
3. Co je formát knihy? 
a) velikost knihy stanovena podle výšky hřbetu, 

b) počet stran v knize, 
c) objem žaludku krávy… 
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4.	 UKÁZKY	 VYUŽITÍ	 HER	 VE	 VYUČOVACÍCH	
HODINÁCH	

4.1.	ČINNOSTI	S	OBRÁZKY	(MLUVNICE)	

Ke všem hrám a činnostem s obrázky používám již zmíněného Obrázkového 
slovníku pro afatiky. Uvádím jednu možnou sestavu: 
LYŽE KOŘENÍ VÝR KŮŇ LŽÍCE TALIŘ KOSTKA JAZYK  

MLÝN TENIDTA OKO MYŠ MÝDLO SLUNCE KOŠTĚ VÝHEŇ 

Obrázky jsou před žáky na magnetické tabuli, třída je rozdělena do skupin A, 
B, C. 

§ Vypiš čtyři obrázky: 
A - rodu mužského, E - rodu ženského, C - rodu středního. 

§ 2. Úkoly: 
- urči vzory, 

- vytvoř tvar 7. pádu, čísla množného, 

- použij ve větě jako podměty v množném čísle, 

- k jednotlivým slovům přidej 5 přídavných jmen tvrdých, 3 měkká a 1 přivlastňovací, 

- s použitím slov napiš souvětí souřadné a podřadné, 

- urči poměr vět hlavních, druh vět vedlejších, 

- napiš krátký příběh v holých větách, 
- libovolně slova seřaď a napiš „telegram“ z počátečních písmen. 

§ 3. Ve své zadané řadě najdi slova mnohoznačná, urči co nejvíce významů. 

§ 4. Vypiš vyjmenovaná slova: 
A - po v, B - po m, C – po l, napiš k nim po třech slovech příbuzných. 

§ 5. Na jeden obrázek ve svém rodě najdi přísloví. 

§ 6. Dávali jste pozor na odpovědi druhých skupin? 
Žáci jednotlivých skupin dávají otázky ostatním, mohou si vymyslet i další úkoly ve 
vztahu k obrázkům. 
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4.2.	CHARAKTERISTIKA	POSTAVY	(SLOH)	

Během procvičování učiva o vnější a vnitřní charakteristice žáci, rozdělení do 
dvojic a skupin, hádají slavnou osobnost. 

§ Přítel vypráví o našem hledaném člověku: 
Poprvé jsem ho spatřil, když mi bylo sedm let, tedy v roce 1912. Tenkrát to byl bledý 

chlapeček s nápadně malýma očima. Ve třídě mu říkali Číňan. Dnes (v roce 1970) je 

to masívní muž v nejlepších letech. Je stejně starý jako já, tak to bych prosil, že jsou 

to nejlepší léta. 0d našeho prvního setkání podstatně povyrostl, jen oči zůstaly malé. 
Odvažuji se tvrdit, že jsou to nejmenší oči světa, do kterých se nejvíc vejde. 

§ 2. K nadpisu na tabuli žáci doplňují, co patří do charakteristiky vnější (postava, 
oblečení, účes, stáří…) a vnitřní (povaha, vlastnosti, záliby… 

§ 3. Abychom dobře charakterizovali člověka, musíme mít dobrý postřeh, odhad, 
být vnímaví. Dáme si rozcvičku. 
Na magnetické tabuli je dvacet obrázku, půl minuty se všichni na ně dívají, potom se 

tabule otočí. Dvojice píší: 

A - všechny předměty od písmene K. 

B - dvojice předmětů, které se k sobě hodí. 

E - předměty ze dřeva. 
Náš člověk měl výborný postřeh. 

§ 4. Písnička V + W Šaty dělají člověka ze hry Kata blázen. Z každé skupiny 
odejde za dveře jeden žák, ostatní popisují, co měl na sobě, vzpomínají na 
každou podrobnost. 
Náš člověk si na oblékání příliš nepotrpěl. 

§ 5. Každá skupina si vytáhne lístek (kojenci, batolata, puberťáci, dospívající, 
dospělí, starci), domluví se mezi sebou a vyprávějí krátký příběh, aby ostatní 
poznali, o jakou věkovou kategorii jde. 
Náš Člověk žil v letech 1905 - 1980. 

§ 6. Vnitřní charakteristika je složitější, musíme člověka dobře poznat, první 
dojem někdy klame. Povahové rysy, vlastnosti, nálady.  

§ Matka říká dítěti, aby ukázalo žákovskou knížku, ptá se, co bylo ve škole. 
Dvojice si vytáhnou lístek s vlastností dítěte - je vzteklé, smutné, upovídané, 
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nemluvné, nafoukané, veselé - sehrají scénku. 
Náš člověk byl vtipný, pohotový, uměl dobře vyprávět. 

§ 7. Shrneme vnější a vnitřní charakteristiku - zahrajeme si hru Kdo je kdo (viz 
bod 2.3.5.)  
Náš člověk byl velice populární, inteligentní. 

§ 8. Jak jsme na tom my? Tento test vymysleli jeho pokračovatelé Šimek, 
Grossmann. 
Libuše na sebe upozornila větou: 

a) Lomikare, Lomikare, do roka a do dne! 

b) U čtverce a obdélníka se úhlopříčky navzájem půlí. 

c) Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká. 
 
Z ráje byli vyhnáni: 
a) Prokter a Gambei. 

b) Adam a Eva. 

c) Rumcajs a Manka. 
 
Švandova milá ze Strakonického dudáka se jmenovala: 
a) Dorotka 

b) Karotka 
c) Bardotka 

§ 9. Závěr - za každou splněnou činnost si žáci ze své obálky vytáhli jedno 
písmeno, nyní je otočili a skládali jméno naší hledané osobnosti. Sdělili, zda 
se jim podařilo jméno vyluštit. Na magnetické tabuli se objevila fotografie 
Jiřího Voskovce a Jana Wericha (on byl tou osobností a zněla písnička 
V + W.) 

4.3.	VÍTEZSLAV	NEZVAL	(LITERATURA)	

§ 1. Složit po slokách rozstřihanou báseň Pohádka ze hry Manon Lescaut. 

§ 2. Hraní s básničkou: 
pantomimou vyjádřit královy vlastnosti (starý, mrzutý, vousatý, mlsný, jedl med, byl 

upatlaný, odmítl dary, byl nastydlý…), 

co je mandora, jak na ni hrál, na co ještě mohl hrát, 
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měl rád hudbu, sestavíme orchestr (rytmické cvičení viz bod 3.2.1.) 

§ 3. Vyvození metafory: 
čím může být míček (královské jablko, koule, slunce, kyvadlo u hodin, bambule…), 

k čemu může sloužit skořápka od ořechu (loďka, čepička, kolébka, krunýř),  
kde může být židle (u stolu, v čekárně, ve škole…). 

§ 4. Knížka Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti:  
vymýšlet metafory podle Nezvala (páv = sedmibarevná duha, kleště = železné prsty, 

čtvery kleště = rak…). 

§ 5. Pásmo, surrealistická tvorba:  
do kruhu říkat, co nás asociačně napadne, totéž zpět se zdůvodněním,  
z klobouku tahat náměty psané na lístcích, tvořit verše. 

§ 6. Úryvek z básně Absolutní hrobař: 

 
Pod trhlinou ve dřevě stropu barvy uzeného masa 

V níž pletou dva drátěné sluneční paprsky 

      fialovou punčochu 

A vrhají svůj odlesk podobný otiskům prstů 

      na hliněný džbán plný piva 

Podpíraje levým ramenem, z něhož vyčnívá kořen 

Traversu hospody uvadlých věku 

Absolutní hrobař 

Tráví jeden ze svých hnilobných všedních obědu 

Tak 

Že 

Jeho 

Levé oka podobné naloženému vejci 

Je upřeno 

Směrem ke katastrální mapě vytvořené pavoukem 

      na salámu potaženém plísní. 

- co v nás báseň vyvolává za pocity, 

- vyjádřit je kresbou, 
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- název našich představ. 
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§ 7. Triangl, relaxace v poloze Iežmo na lavici, navození příjemného pocitu, 
pojmy - přátelství, láska. 

§ 8. Nezvalova milostná poezie - úryvek z básně Sbohem a šáteček 
 

Sbohem a kdybychom se víckrát nesetkali 

bylo to překrásné a bylo toho dost 

Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali 

možná že nepřijdeme že přijde jiný host 

 

Bylo to překrásné žel všechno má svůj konec 

Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám 

Polibek kapesník siréna lodní zvonec 

tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám 

 

Sbohem a kdybychom si neřekli už více 

ať po nás zůstane maličká památka 

vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice 
a trochu marnivá jak vůně pozlátka 

4.4.	OSTROVY	(PROPOJENÍ	MLUVNICE,	LITERATURY,	SLOHU)	

§ Motivační text z Robinsona Crusoe: 
Z vrcholu byl překrásný pohled. V údolí se rozprostírala ještě mlha, ale nad vrcholky 

kopců byl vzduch průzračný a bylo vidět do veliké dálky. Robinson posmutněl. Spařil, 

že všude kol dokola do nesmírně dálky je země obklopena vodou, a že tedy není na 
americké pevnině, ale na nějakém ostrově blízko ní. 

§ 2. Co se vám vybaví, když se řekne ostrov? 

§ 3. Voda › při jakých činnostech se vyskytuje? Ukaž pantomimou. 
mytí sebe, nádobí, praní, zalévání květin, pití… 

§ 4. Kterých pět věcí by sis vzal s sebou na ostrov?  

§ Napsat na lístek, udělat z něj lodičku, hodit doprostřed do látky. „Bouře“ loďky 
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promíchá, každý si vytáhne jednu a postupně čte. Odhadneme, kdo loďku 
vyslal na moře? 

§ 5. Jak by měl vypadat ostrov mých snů.  

§ Žáci píší krátký popis, postupně čtou. 

§ 6. Vytvoříme kouzelný ostrov:  
všechny věci začínají od jednoho písmene,  

ostrov hraček, jídla, oblečení… 

ostrov má tvar kytary, nachází se na něm obec Ladičov, hrad Noťák, řeka 
Konzertovice, pohoří Etudov... 

§ 7. Namalujeme prospekt lákající k návštěvě ostrova, vymyslíme veršovaný 
slogan: 
Bod 6, 7 - práce ve skupinách. 

§ 7. Kam byste se vypravili, jeli byste sami nebo vzali někoho s sebou, Koho, 
proč?  
Na ostrově může být hezky, ale jsme raději mezi kamarády. 

§ 8. Závěr - jsme neznámý ostrov pro druhé? 
Ostrovy, 

ostrovy, kde nikdy nepřistaneme 

ostrovy, kde nikdy nevystoupíme 

ostrovy přikryté vegetací 

ostrovy přikrčené jak jaguáři 

ostrovy němé 

ostrovy nehybné 

ostrovy zapomenuté a bezejmenné. 

Házím své boty přes palubu, protože bych rád došel  

až k vám. 
(inspirováno I. Ulrychovou) 

4.5.	MURPHYHO	ZÁKONY	(SUPLOVÁNÍ)	

§ 1. Rozdělení do skupin, rozdání materiálu. 
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§ 2. Na magnetické tabuli: 
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A Každé řešení… 1 … to přejde. 

B Matka příroda… 2 … má své mínus. 

C Proti blbcům není obrany… 3 … jak se zdá. 

D Všechno trvá déle… 4 … zítra bude hůř. 

E Usmívej se… 5 … jsou příliš vynalézaví. 

F Nic není tak snadné… 6 … dá nám to zabrat. 

G Připadá-li nám něco snadné… 7 … vede do háje. 

H Každé plus… 8 … přináší nové problémy. 

CH 
Cítíte-li se skvěle, buďte bez 

obav… 
9 … než předpokládáme. 

I Většina cest… 10 … je pěkná děvka 
 

Přiřadit k sobě správné části. 
(Řešení: A8, 810, C5, D9, E4, F3, G6, H2, CH1, I7) 

§ 3. vyjádřit Murphyho zákon kresbou. 
Texty pro jednotlivé skupiny: 

- Koupíte-li manželce dárek k narozeninám, druhý den ho zlevní na polovinu. 

- Jak je kaluž hluboká, zjistíte, až když do ní šlápnete. 

- Je-li něco v životě příjemného, je to buď nezákonné, nemravné, nebo to jde na 

tloušťku. 

- Tělo do vany ponořeně způsobuje, že vždy zvoní telefon. 

- Když se vám rozsypou mince, desetníky vám zůstanou u nohou, kdežto ostatní se 

zakutálí bůhvíkam, 

- Ve chvíli, kdy vám kočka usne na klíně, chce se vám na záchod. 
Kresbu předat další skupině, která k ní vytvoří text. Ten se porovná s originálem. 

§ 4. Na magnetické tabuli: 
- Rychlost větru je tím větší, čím je účes dražší. 

- Staropanenství není dědičné. 

- Alkoholik je člověk, který pije více než jeho lékař. 

- Čím je rentgenový stůl chladnější, tím větší částí těla se na něj musíme položit. 
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- Vždy usne dřív ten, kdo chrápe. 

- Vždy, když si ostříháte nehty, začnou vás svrbět záda. 

- Vedlejší fronta postupuje vždy rychleji. 

- Zdařilý pokus se nemá opakovat. 

- Hledaná věc se vždy najde až na posledním místě. 
- Naposledy přicházejí ti, kteří sedí nejdál od uličky. 

Každá skupina vylosuje jeden ze zákonů, předvede ve scénce. Ostatní hádají, 
o který text jde. 

§ 5. Závěr: 
- Vrtá-li vám hlavou, zda jste vyndala masa z mrazáku, aby rozmrzlo, pak jste je 

nevyndala. 

- Vrtá-li vám hlavou, zda jste náhodou nenechala zapnutý sporák, pak jste určitě 

nechala. 

- Vrtá-li vám hlavou, zda se nemusíte cestou stavit pro vejce a chleba, pak musíte. 

- Vrtá-li vám hlavou, zda vám zbylo dost peněz, abyste šli do restaurace, pak 

nezbylo. 

- Vrtá-li vám hlavou, zda si po absolvování této lekce zasloužíte odměnu, pak určitě 

ano. 
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ZÁVĚR	

 
 

Děkuji všem, kteří dočetli až sem. Situace nebyla nejhorší, škytala jsem 
přiměřeně, v levém uchu mi znělo pouze občas. 

Jestliže tato publikace alespoň někomu pomohla, sdělila něco nového, jsem 
spokojená. 
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