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Soutěž skupin ve znalosti všech řad vyjmenovaných slov 

Všichni žáci si vytáhnou ze sáčku jeden barevný korálek a podle barev utvoří skupiny po 4 – 5 

(možno vytvořit skupiny jakýmkoliv jiným způsobem). Skupiny mají před sebou pero a listy 

papíru (na každý úkol jeden). Časový limit je dobré odměřovat dobře viditelnými přesýpacími 

nebo nástěnnými hodinami. (U mladších dětí je možné časový limit prodloužit). 

1. V časovém limitu 3 min napište co nejvíc podstatných jmen z řad vyjmenovaných slov. 

(obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, 

mlýn, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, hmyz, myš, hlemýžď, chmýří, Litomyšl, pýcha, 

pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, pýr, syn, sýr, sýkora, sýček, sysel, vydra, výr, 

povyk, výheň, jazyk, Ruzyně)   

2.  V časovém limitu 3 min napište co nejvíc sloves z řad vyjmenovaných slov. (být, 

bydlit, slyšet, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, mýt, myslit, mýlit se, mýtit, 

zamykat, smýkat, dmýchat, nachomýtnout se, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, 

pýřit se, čepýřit se, usychat, syčet, sypat, výt, výskat, zvykat, žvýkat, nazývat se) 

3. Která skupina napíše nejrychleji řadu vyjmenovaných slov po B (L, M, P, S, V) 

4. Napište co nejvíc živočichů z řad vyjmenovaných slov – časový limit 2 min. (dobytek, 

kobyla, býk, hmyz, myš, hlemýžď, netopýr, slepýš, sýkora, sýček, sysel, vydra, výr) 

5. Která skupina nejrychleji napíše všechna přídavná jména z řad vyjmenovaných slov 

(pro usnadnění je možné říct dětem počet – 6, bystrý, lysý, sytý, syrový, sychravý, 

vysoký) 

Každý úkol vyhodnotíme hned po uplynutí časového limitu. Hodnotíme správné splnění 

úkolu, ale i správný pravopis vyjmenovaných slov (nesprávně napsané slovo se nepočítá). 

Skupiny získávají body za pořadí, v jakém splnily úkol. (Pokud je 5 skupin, 1. získává 5 bodů, 

2. 4 body, 3. 3 body, 4. 2 body a 5. 1 bod). Na závěr soutěže se sečtou body každé skupiny a 

vyhrává skupina s nejvyšším počtem získaných bodů. 


