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Výstup na nejvyšší horu Evropy 
Stáli jsme na hranicích věčné zimy. Pevným krokem jsme překročili ledovými vlnami ztuhlý příkop, jenž 
chránil panství věčného chladu. Procházeli jsme se pod chrámovými klenbami, které se třpytily oslnivými 
křišťály a jejichž varhany zněly jako vír podzemní bystřiny. Ztráceli jsme se mezi mohutným sloupovím, 
jehož hlavice jako by podpíraly samotnou oblohu. Konečně jsme se přiblížili  k nejvyšší věži hradu. 
S vypětím posledních sil jsme zdolali samý vrchol a stanuli tváří v tvář králi  hor. 
 
Klíč: 
zzzeeellleeennnááá   –––   pppooodddssstttaaatttnnnááá   jjjmmmééénnnaaa   
mmmooodddrrrááá   –––   pppřřřííídddaaavvvnnnááá   jjjmmmééénnnaaa   
čččeeerrrvvveeennnááá   –––   zzzááájjjmmmeeennnaaa   
žžžllluuutttááá   –––   čččíííssslllooovvvkkkyyy   
ooorrraaannnžžžooovvvááá   –––   ssslllooovvveeesssaaa   
hhhnnněěědddááá   –––   pppřřříííssslllooovvvccceee   
čččeeerrrnnnááá   –––   pppřřřeeedddlllooožžžkkkyyy   
rrrůůůžžžooovvvááá   –––   ssspppooojjj kkkyyy   
šššeeedddááá   –––čččááássstttiii ccceee   
fff iiiaaalllooovvvááá   –––   ccciii tttooossslllooovvvccceee   
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nejvyšší zimy Pevným příkop jenž 

chránil pod které a se 

mezi sloupovím jehož jako Konečně 

přiblížili hradu S samý králi 
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Metodický list: 
 
Žáci před sebe dostanou první dvě strany materiálu a vystříhaná okýnka ze třetího papíru (ne celý čtverec, vystřihujeme jen menší čtvereček 
z jeho středu). Přečtou si vstupní text a u zvýrazněných slov zvolí slovní druh, vyberou malý čtvereček a přiloží jej na slovo do tabulky na 
druhém papíře. Po určení všech slov si přijdou k vyučujícímu pro kontrolní mřížku. Po jejím přiložení na papír hned vidí správné řešení. 
 
Pomůcky: 
1x vstupní text s barvami slovních druhů, 
1x papír se slovy v tabulce, 
20 ks malých barevných čtverečků, 
+ 1x mřížka s řešením (u vyučujícího), 
(Slovník spisovné češtiny). 
 
Využití: 
Práce pro jednotlivce, maximálně ve dvojici.  
Procvičování slovních druhů, popř. práce se slovníkem spisovné češtiny. 
Možnost nabídky většího množství barevných čtverečků, žáci musí pouze vybrat správné. 


