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1. část 

Učitel ukazuje karty s názvy témat, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. Učitel ukazuje název 
jednoho tématu, žáci říkají slovíčka patřící k tématu. 

Učitel ukazuje karty se slovíčky, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. 

2. část 

Učitel rozdělí žáky do dvou skupin. Skupiny stojí v zástupu mimo lavice. Učitel ukazuje karty 
s názvy témat a karty pokládá různě na lavice. 

Před prvním žákem ve skupině je položený balíček karet stejné barvy se slovíčky, písmem 
dolů. První žák bere první kartu, čte si slovíčko a hledá na lavicích název tématu, ke kterému 
slovíčko patří. Pokládá kartu se slovíčkem písmem dolů a vrací se na konec řady své skupiny. 
Další žák v řadě si bere další kartu se slovíčkem a hledá na lavicích správné téma. Postup se 
opakuje, dokud nejsou všechny karty se slovíčky umístěny. 

3. část 



Kontrola: učitel ukazuje kartu s názvem tématu. Postupně ukazuje žákům karty se slovíčky 
jedné barvy, které jsou položeny u tohoto tématu. Žáci druhé skupiny čtou slovíčka a 
rozhodují, jestli je správně zařazeno. Učitel zapíše body. Učitel ukazuje karty se slovíčky 
druhé barvy a soupeři čtou a rozhodují o správnosti. Učitel zapíše body. Po kontrole všech 
témat žáci sečtou body a učitel vyhlásí vítěze.  

 


