
Úlohy na Rozprávkovú noc

1. Dukáty
V triede sú uložené tri dukáty (žlté umelohmotné krúžky). Jeden zo skupiny je hľadač - ide za 
dvere. Ostatným sa v triede ukáže, kde sú krúžky. Žiaci potom navigujú hľadača, dávajú mu pokyny 
(teplo, teplejšie, horíš - zima, zamrzneš...) tak, aby našiel a pozbieral všetky dukáty. 
Ak vybraný žiak nájde s pomocou navigácie len jeden „dukát“ nedostanú nič.
Za nájdenie aspoň dvoch „dukátov“ získava skupina slovo DUKÁTY.

2. Vôl
Skupina bude mať napísané 3 vyraďovačky na tabuli. Úlohou skupiny je uhádnuť, ktoré slovo  do 
skupiny nepatrí:
mačka, pes, zošit, ovca
tulipán, kameň, snežienka, fialka
vlak, lietadlo, električka, vankúš
Ak uhádnu iba jedno slovo, ktoré do skupiny nepatrí, nezískavajú nič.
Ak žiaci správne vyradia aspoň dve slová, získavajú slovo VÔL.

3. Hrášok
Učiteľ prečíta deťom ukážku:
Macocha vysypala do popola misu šošovice a misu hrachu. Keď to preberieš, môžeš ísť s 
nami. Na oblok prileteli holúbky, hrdličky a všetky vtáčiky a posadali si okolo popola. Komu 
pomáhali vtáčiky? (Popoluške)
Za uhádnutie skupina dostáva slovo HRÁŠOK.

4. Polievka
Skupina z poprehadzovaných písmen (EVKAOLPI) skladá slovo. Mali by uhádnuť a poskladať 
slovo polievka. 
Za splnenie úlohy si skupina zapíše slovo POLIEVKA.

5. Pán
Skupina má zaspievať (ak nevedia, tak s pomocou učiteľa) pieseň - Išlo dievča po vodu. Pri slove 
pán nespievame nič, len zahmkáme. Cieľom je uhádnuť v piesni slovo pán. 
Za splnenie úlohy skupina získava slovo PÁN.

6. Halušky
Opisná hádanka, čítame ju viackrát. 
Varí sa to z cesta a jeme to s kapustou, bryndzou, alebo vajíčkom. Ak to jeme s bryndzou, 
omastí sa to slaninkou a potom jeme naše slovenské národné jedlo. Čo je to? (Halušky)
Za splnenie úlohy si žiaci zapíšu slovo HALUŠKY.

7. Lyžica 
Kimovka. Na tabuli je nakreslených desať obrázkov:
obláčik, autíčko, slniečko, lyžica, stromček, vidlička, lopta, krčah, panáčik a jabĺčko.
Žiakom sa na 1 minútu tabuľa odkryje a otočia sa čelom od tabule. Zotrie sa obrázok lyžice. Žiaci 
majú uhádnuť, ktorý obrázok zmizol z tabule.
Za správnu odpoveď dostanú slovo LYŽICA.

8. Synček
Skupina musí zaspievať nejakú uspávanku malému dieťaťu (bábika).
Za splnenie úlohy skupina získava slovo SYNČEK.



Inštrukcie:

• Žiaci odpovedajú po vzájomnej dohode.
• Získané slovo si zapíšu na papier k číslu danej úlohy.
• Ani prvákom by sme nemali pomáhať. Dôležité je hrať férovo.
• Môže sa stať, že nejaká skupina bude čakať pred triedou na jej uvoľnenie, hoci úlohy sú 

časovo približne rovnaké. Treba žiakov vyzvať, aby chvíľu počkali.
• Celý priebeh súťaže môže narušiť voľné prezrádzanie neuhádnutých slov napr. pri 

presunoch na chodbe. Žiakov treba dopredu upozorniť, aby heslá neprezrádzali inej skupine, 
aby boli čestní a nepomáhali súperom.

• Na záver sa všetky skupiny zídu na chodbe a poradia sa pri záverečnej úlohe - uhádnuť 
názov našej ľudovej rozprávky a napísať ho na papier (O Jankovi Hraškovi). Papier 
odovzdajú učiteľom - porote, ktorá hneď aj určí víťazov...


