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diktát Edita dinosaurus diskutovať 

disk krokodíl puding džudista 

digestor dioptria dispečer Tibor 

Justína Valentín Timea tipovať 

tip tím Martin tiger 

títo titul tikať tik-tak 

tip-top Bonifác Denis Monika 

Veronika Dominik tenis tenisky 
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nikel klíma klimatizácia milimeter 

licencia liga liter literatúra 

republika zmrzlinár jeleň teplomer 

ďatelina ďateľ deravý rodičia 

kniha snežiť ticho teplý 

divadlo pondelok neviem František 

štetec peračník dnes niť 

tulipán pletivo Martina protivník 
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lízanka letieť nedeľa hnedá 

stena hodinár plesnivý stolička 

ulica záhradník jašterica medveď 

hľadám kľúčik jeden teraz 

Žaneta terasa žiaden Peter 

čierne biele Denisa televízor 

panelák jedenásť defekt tunel 
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Možnosti práce s kartičkami  

Osem úloh pre šikovného učiteľa a žiaka 

1. Bez slova a zvukov stvárni to, čo vyjadruje slovo na kartičke. 

2. Vyslov slovo na kartičke tak, že časti slov, ktoré sa majú čítať mäkko, prečítaš čo najmäkšie. 

3. K slovu na kartičke povedz slovo, ktoré s ním súvisí, alebo pridaj slovo, tak aby vzniklo slovné 

spojenie.  

4. K slovu na kartičke vyhľadaj v časopisoch fotku alebo obrázok, alebo nakresli jednoduchý 

obrázok súvisiaci so slovom. 

5. Povedz slovo, ktoré sa so slovom na kartičke rýmuje. 

6. Vyber si tri slová a použi ich v jednej vete. Veta môže byť aj vtipná alebo nepravdivá.  

7. Zober si dve kartičky. Z písmen oboch slov zostav iné slovo. Nemusíš použiť všetky písmena. 

Nesmieš však použiť písmená, ktoré sa v týchto dvoch slovách nenachádzajú.  

8. Hra Major vypočúva: zober si kartičku so slovom a pokús sa k danému slovu vytvoriť odpovede 

na otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? (Napr. títo – Kto? Chlapci, Čo? Rozbili okno. Kedy? Včera. Kde? 

Na dvore.; protivník – Kto? Protihráč na futbale. Čo? Nedal gól z penalty. Kedy? Dnes v prvom 

polčase zápasu. Kde? Na postupovom zápase školských družstiev.) 

BONUS: napíšte ďalší nápad na prácu so slovami na kartičkách a pošlite nám ho na emailovú 

adresu: seminare@aitec.sk.  
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Predlohy písmen I/Y do plastových uzáverov 
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Práca s tlačiteľnou prílohou 

 
Príprava 

Vytlačte PDF súbor s krúžkami ako nezmenšený PDF súbor. Vytlačený súbor je najlepšie zalaminovať a 

potom vystrihnúť krúžky. Vystrihnuté krúžky vložte do uzáverov z PET fliaš. Na záver je vhodné uzáver 

jedenkrát zakrútiť na hrdlo fľaše, aby papierik dobre dosadol. 

 
Návrhovaná aktivita 

Žiak si vyberie ľubovoľné množstvo uzáverov. Vymýšľa toľko slov, aby použil práve taký počet i/y, ako si 

vybral. V jednom slove môže použiť aj viacero i/y. Kvantita samohlásky v tejto hre nezohráva úlohu. 
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