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sluníčku počítačem lodí myšmi dítě 

pohádkami dobrota ledničce propiskou vyhlídka 

zájemce okny dveřmi akváriu ulička 

dcerami úsměvem rostlinách objevech knížce 

kalendáři vodou lstí talíře očima 

obrazu dědečkovi lavičky časopisech kostech 

postelí zvonku pokojích chléb střeše 
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vybíravou rozzlobený krásnému starobylých mladých 

jarními zelenou horčejší malovaným moderním 

nemocniční pyšného měkký hlasitými ranní 

prázdninová obyčejné dobrosrdečný poznámkový listnatém 

snazší zpívající rychlému skupinovou vybranému 

neznámou klíčový hudební vodním fotbalové 

cizímu skleněná barevnými lékařské stolní 
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našem jejím kterému co kdokoli 

my mi oním nic někdo 

tvému si jejich leckomu žádnou 

tím sám svým komusi lecco 

jenž kterému to ni něho 

čemukoli leckdo tomuhle jež mně 

všechen lecjakému tímto tobě mě 
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několika pátou desáté 

čtyři sta 

padesát 

dva 

oběma 

třikrát jednou šest 
sedmdesát 

pět 
pětadvacet 

patery milion čtyřmi sté několikáté 

sedmero mnoho 
desatero-

násobně 
osmi nultý 

třech mnohokrát 

devatenáct 

set 

osmnáct 

první jedenáct 

tisící vícero čtyřem čtyřnásobný třináctému 

několikrát tolikerý třicet dva tisíc čtyřicátou 
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jsem byste byli bychom zahradničit promluvil 

zhlédla 
nachomýtl 

se 
domluvila 

učili 

bychom se 
namaluj 

platíme  bude hrát 
byl by se 

rozběhl 
vybrali jste nahraďme 

chtěl mohl bys rybařím 
usmívejte 

se 
zabydlíš 

by doplaveme 
byli by 

bývali měli 
nosíte najdi 

vrátíte 
rozhlédni 

se 

cestovali 

by 
smýčit svítit 

zaspím budu číst uvařil bys 
podíváme 

se 
vyžehlí 
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pozdě domů krásně jinak pak 

krásněji zajímavější česky lépe snáze 

kvapně nahlas často výš poměrně 

okolo zblízka potmě barevně nahoru 

zvolna krátce vzteky ráno včera 

svědomitě modře velmi vlevo dlouho 

tiše hlučně zdaleka středem smíchy 
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o pro okolo před během 

ve uprostřed naproti se ze 

kromě à la ku ob vedle 

vyjma kvůli při pro začátkem 

nade po přes kolem versus 

skrz na z spolu s kontra 

mezi díky s proti bez 
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a aby nebo hlavně nýbrž 

ale -li buď – nebo dokonce jestliže 

ani protože přece jen i vždyť 

když že nejen – ale i tudíž totiž 

proto tedy jenže sice - ale leč 

zdali jak – tak nýbrž či neboť 

kdyby a proto však jinak ba dokonce 
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ať a což nechť bohudík 

bohužel prý hlavně to zdalipak 

asi snad kéž obzvlášť ale 

ba opravdu málem sotva jen 

patrně že a přece i i to 

jistě co lze dozajista a to 

možná aby zřejmě hmm jistěže 
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brr kšá bác tik – ťak hop 

probůh hybaj člověče páni na 

sláva auvajs achjo heleme se fuj 

vrkú kykyryký žbluňk prásk kčertu 

íá pozdravpánbu ježíšikriste hej rup břink 

ejhle prr křach viď heč 

vzum ahoj čau hrr cink 
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Metodický list: 
 Všechny kartičky rozstříháme 

• každý žák dostane mřížku, do které vybírá kartičky jednoho slovního druhu,  
• nebo naopak musí co nejrychleji vyhledat od každého slovního druhu stanovený počet slov,  
• nebo musí vylosovaná slova zařadit do příběhu, nebo jen do vět, 
• nebo vylosuje každý jen jedno slovo a musí spolupracovat s ostatními na vytvoření věty 

(příběhu), 
• nebo s vylosovaným slovem pracuje se slovníkem spisovné češtiny, event. s pravidly českého 

pravopisu. 
 


