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2   Úvod 

Tuto absolventskou práci jsem si vybral, protože se zajímám o jazyky. Mým úkolem bylo vypraco-

vat tři učební materiály, ve kterých se bude procvičovat učivo 9. ročníku. První kvíz, zaměřený na 

synonyma a antonyma, je inspirován televizním pořadem AZ-kvíz, zbylé dva jsem vytvořil podle 

pořadu Riskuj! Druhý kvíz je orientován na pravopis vlastních jmen a třetí na pravopis i, y. Vzor na 

AZ-kvíz jsem stáhl z internetu, vzor na Riskuj! jsem vytvořil sám. Všechny kvízy byly zpracovány 

v programu Microsoft Office PowerPoint. Jeden z kvízů jsem původně chtěl ověřit v 9. ročníku, ale 

kvůli nepříznivým podmínkám nebylo možné otestování provést. 
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3   AZ-kvíz-synonyma a antonyma 

3.1   Synonyma, antonyma a homonyma 

Účelem tohoto kvízu je rozšíření slovní zásoby žáků 9. ročníku. Žáci musí k daným slovům uvádět 

synonyma (slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem), nebo an-

tonyma (označují slovo opačného, protikladného významu). Při probírání významu slov bývají 

zmiňována i homonyma (slova, která stejně vypadají, ale mají jiný význam a původ). Ta jsem však 

do AZ-kvízu nezařadil. 

3.2   Hrací plocha 

Hrací plocha je pyramida skládající se z políček, na kterých je většina písmen abecedy. Každé pís-

meno znázorňuje začáteční písmeno slova v odpovědi (W je nahrazeno otazníkem, protože jsem 

synonymum ani antonymum začínající na W nevymyslel, začínající písmeno odpovědi je pro soutě-

žící tedy neznámé). Na hrací ploše se také nacházejí dvě políčka s náhradními otázkami.  

             

                 Obrázek 1: Hrací plocha-prázdná 

 

3.3   Pravidla 

Soutěžící se rozdělí na dva týmy (tým zelený a tým červený) o libovolných počtech. Kvíz se spouští 

zapnutím prezentace na snímku s pyramidou. Začínající tým si vybere políčko, které chce získat. Po 

zodpovězení úkolu na daném políčku se odpověď ověří kliknutím na políčko Správná odpověď. Po 

navrácení zpátky na pyramidu se dané políčko automaticky zbarví na zeleno. Barvu lze změnit (ze 

zelené na červenou a poté i z červené na žlutou) kliknutím na stejné tlačítko a následným vracením 

na pyramidu. Po nesplnění úkolu jedním z týmů má druhý tým možnost úkol zodpovědět.  Pokud 

druhý tým nechce úkol zodpovědět nebo pokud ani jeden tým úkol nedokáže splnit, políčko se 

zbarví do žluta a stane se neutrálním. Týmy pořád můžou políčko převzít splněním jedné 

z náhradních otázek. Cílem hry je spojit všechny strany pyramidy políčky svého týmu.                                                                                          

            

        Obrázek 2: Hrací plocha-Zelený tým vítězí 
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3.4    Seznam úkolů a odpovědí 

Písmeno Zadání Odpověď 

A Zahájení,spuštění- synonymum Aktivace 

B Spát-synonymum Bdít 

C Ústředna-synonymum Centrála 

Č Ďábel-synonymum Čert 

D Krotký-antonymum Divoký 

E Časový úsek-synonymum Etapa 

F Představivost-synonymum Fantazie 

G Hloupý-antonymum Geniální 

H Štědrý-antonymum Hamižný 

CH Správně-antonymum Chybně 

I Vymyšlený-synonymum Imaginární 

J Ráno-synonymum Jitro 

K Klopýtnout-synonymum Zakopnout 

L Pilný-antonymum Líný 

M Vznešený-synonymum Majestátní 

N Talentovaný-synonymum Nadaný 

O Útok-antonymum Obrana 

P Základní, důležitý-synonymum Podstatný 

R Oblast-synonymum Region 

Ř Šepot-antonymum        Řev 

S Uvařený-antonymum Syrový 

Š Klaun-synonymum Šašek 

T Tlačit-antonymum Táhnout 

U Položit-synonymum Umístit 

V Majitel-synonymum Vlastník 

?(S) Odhalit-antonymum Skrýt 

Z Vyléčit, zacelit-synonymum Zahojit 

Ž Každý-antonymum Žádný 
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4   Riskuj!-Vlastní jména 

4.1   Podstatná jména vlastní a obecná 

Podstatná jména rozlišujeme na vlastní jména a jména obecná. Obecná jména označují nekonkrétní 

osobu, zvíře, věc, atd., zatímco vlastní jména označují určité, konkrétní město, ulici, osobu, atd. Na 

začátku jmen obecných se vždy píše malé písmeno a ve jménech vlastních se píše jedno nebo více 

slov s písmenem velkým. Účelem tohoto kvízu je procvičování pravopisu vlastních jmen.  

4.2   Hrací plocha, pravidla 

Hrací plocha kvízu se nachází na prvním snímku prezentace. Na hrací ploše je umístěno 5 kategorií: 

Jména bytostí, Zeměpisná jména 1, Zeměpisná jména 2, Jména institucí a Ostatní. Před hrou 

se žáci rozdělí do dvou nebo tří týmů. Kvíz se spouští zapnutím prezentace na snímku s hrací plo-

chou. Po spuštění si začínající tým vybere libovolné políčko s číselnou hodnotou, které tým přesmě-

ruje na úkol. V úkolu soutěžící musí vybrat jednu ze tří možností, která je gramaticky správně. Po-

kud vyberou správnou možnost, přičítá se jejich týmu hodnota políčka, pokud chybnou, odečítá se 

jim hodnota políčka (body týmů se musí zaznamenávat na papír, na tabuli nebo podobně). Po na-

vrácení na hrací plochu (šipku v pravém dolním rohu) se políčko zbarví na červeno, tudíž už se ne-

může zvolit. Hra končí vyčerpáním všech políček. Vyhrává tým s nejvíce body.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3    Seznam úkolů a odpovědí 

Téma Počet bodů   Správná odpověď 

Jména bytostí 100 a) Čech 

Jména bytostí 200 c) Přemyslovec 

Jména bytostí 300 b) bitva mezi husity a pražany  

Jména bytostí 400 a) mistr Jan Hus 

Jména bytostí 500 a) Eskymák  

Zeměpisná jména 1 100 c) Spolková republika Německo  

Zeměpisná jména 1 200 a) Severní Amerika  

Zeměpisná jména 1 300 c) kostel sv. Barbory  

Zeměpisná jména 1 400 c) ulice Na Dlouhém lánu  

Zeměpisná jména 1 500 a) Kutná Hora  

Zeměpisná jména 2 100 b) Lázně Bělohrad  

Zeměpisná jména 2 200 b) Kozí hřbety  

Zeměpisná jména 2 300 a) nádraží Praha - Smíchov  

Zeměpisná jména 2 400 b) Velké Solné jezero  

Zeměpisná jména 2 500 b) čtvrť Bílá Hora  

Obrázek 3: Hrací plocha Obrázek 4: Úkol 
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Téma Počet bodů Správná odpověď 

Jména institucí 100 a) Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu  

Jména institucí 200 c) klub Za starou Prahu  

Jména institucí 300 b) Gymnázium Jana Keplera v Praze  

Jména institucí 400 a) Granát, družstvo umělecké výroby  

Jména institucí 500 a) Odbor školství Obvodního úřadu v Praze 5  

Ostatní 100 b) Anděl Páně  

Ostatní 200 a) Řád bílého lva   

Ostatní 300 c) druhá světová válka  

Ostatní 400 b) Světový pohár ve sjezdovém lyžování  

Ostatní 500 c) Kutnohorský dekret 
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5   Riskuj!-y, i 

5.1   Pravopis y, i 

Existují různá pravidla, podle kterých se rozlišuje, kdy máme napsat y a kdy zase i ve slovech. Ten-

to kvíz je zaměřen na procvičování pravopisu i-y ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách pod-

statných a přídavných jmen, v koncovkách sloves a v cizích slovech. 

5.2   Hrací plocha, pravidla 

Hrací plocha i pravidla jsou stejná jako u kvízu Riskuj!-Vlastní jména. Rozdíl je jen v tématech a 

v úkolech. 

 

 

 

 

 

 

5.3   Seznam úkolů a odpovědí 

Téma Počet bodů   Správná odpověď 

Vyjmenovaná slova 1  100 a) Žil v novém bydle 

Vyjmenovaná slova 1  200 c) Mlít  

Vyjmenovaná slova 1  300 b) Popíchl ho  

Vyjmenovaná slova 1  400 a) Osiřelý  

 Vyjmenovaná slova 1  500 a) Visutý most  

Vyjmenovaná slova 2 100 c) Blyštět se 

Vyjmenovaná slova 2 200 a) Vymykat se  

Vyjmenovaná slova 2 300 c) Výt  

Vyjmenovaná slova 2 400 a) Nabyl znalosti  

Vyjmenovaná slova 2 500 a) Brzičko  

Koncovky podstat.  a příd. jmen  100 b) V tmavých sklepích 

Koncovky podstat.  a příd. jmen 200 b) Koupil knihu Karlovi  

Koncovky podstat.  a příd. jmen 300 a) Řidičovy povinnosti  

Koncovky podstat.  a příd. jmen 400 b) S mouchami  

Koncovky podstat.  a příd. jmen 500 b) Šel s tácy  

Shoda podmětu s přísudkem 100 a) Zákony se dodržovaly  

Shoda podmětu s přísudkem 200 c) Vítězové převzali medaile 

Shoda podmětu s přísudkem 300 b) Strašáci se kývali 

Shoda podmětu s přísudkem 400 a) Stovky lidí ho pozorovaly  

Shoda podmětu s přísudkem 500 a) Dnové plynuli  

Cizí slova 100 b) Hospitace  

Cizí slova 200 a) Rarita  

Cizí slova 300 c) Hendikep  

Cizí slova 400 b) Familiární  

Cizí slova 500 c) Dilema  

Obrázek 6: Úkol-správná odpověď 
Obrázek 7: Hrací plocha-zodpovězené 

úkoly 
Obrázek 5: Úkol-špatná odpověď 
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6   Závěr 

Vytvořil jsem tři kvízy, díky kterým si žáci devátého ročníku mohou zopakovat zábavnou formou 

učivo českého jazyka. Prostřednictvím AZ-kvízu si žáci rozšíří svoji slovní zásobu, zopakují, co 

jsou synonyma a antonyma. Při hře Riskuj! si  procvičí pravopis vlastních jmen a y, i.          

Absolventská práce pro mě byla určitě přínosem. Díky ní jsem si zopakoval různá gramatická pra-

vidla. Zdokonalil jsem také své dovednosti v práci s  programem Microsoft Office PowerPoint, ve 

kterém jsem vytvořil šablonu na hru Riskuj! a zpracovával AZ-kvíz. Kvůli nepříznivé situaci jsem 

ale nemohl kvízy odzkoušet v hodině českého jazyka. 
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