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HÁDANKY 

Vybarvi obrázek, který se vztahuje k nalezeným hádankám. 

 

Který obrázek zůstal nevybarvený?   

Vymysli na něj hádanku. 

 

 

 

Na závěr nezapomeň na ještě jednu odpověď. Správná charakteristika žánru 

hádanky se skrývá pod písmenem (vepiš do rámečku)
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PŘÍSLOVÍ 

K mnoha situacím v běžném životě se hodí některá z českých přísloví.  

Určitě už jsi jich mnoho slyšel/a. 

Pokus se do přísloví doplnit neposedy. 

 

A)_________________________________________________________________________________ 

 

B)_________________________________________________________________________________ 

 

C)_________________________________________________________________________________ 

 

D)________________________________________________________________________________ 

 

E)_________________________________________________________________________________ 

 

F)_________________________________________________________________________________ 

 

G)________________________________________________________________________________ 

 

H)________________________________________________________________________________ 

Některá přísloví se dají vyjádřit i obrázky nebo piktogramy.  

Zde jsou tři příklady.  

Poznáš, ke kterým z výše uvedených přísloví obrázky patří? 
Označ je písmenem. 
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Zbyl ti obrázek? Znáš přísloví, ke kterému patří? 

Malá nápověda - jsou v něm také číslovky. 

 

___________________________________________________________________________ 

Úkol č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr nezapomeň na ještě jednu odpověď:  

Správná charakteristika žánru přísloví se skrývá pod 

písmenem (vepiš do rámečku) 
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POHÁDKA 

Jaká slova jsi doplnil do pohádky místo obrázků? 

Takhle ale pohádka nekončí. Dopiš její závěr tak, aby platila 

TAJENKA. 
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Na závěr nezapomeň na ještě jednu odpověď. Správná charakteristika žánru 

pohádky se skrývá pod písmenem (vepiš do rámečku). 
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ŘÍKANKY 

Vrať se zpátky do dětství, kdy sis s maminkou říkal/a své první říkanky. 

 

Tady tě budu provázet já a poradím ti s úkoly. 

 

 

Tleskej a doplňuj řádky říkanky tak, aby souhlasily s rytmy. 
 

      Žá/ba 

     _____ .                _____ .              .               _____ .   , 

 

    _____  _____ .       _____                .                  .    .    , 

 

           .                    . _____  ,             .               . _____  , 

 

           .                   .  . _____               .   . _____                 . Tečka 

 

Druhou říkanku doplň podle smyslu textu.  

Třeba ti pomůže obrázek nebo nápověda. 

Za šera a za _ _ _ _, 

sedí žáby v _ _ _ _ _ _. 

Jedna _ _ _ _ _, 

druhá _ _ _ _ _, 

do noty jim třetí k _ _ á. 
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Třetí říkanku si vyzkoušej. Následuj žabí stopy a uč se cestou. 

Stopy hledej kolem jezírka. 

Na tabuli najdeš slova rýmující se se slovem  

žába – žabka – žabička. 

Vymysli vlastní krátkou říkanku a napiš ji k žabičkám do časopisu.  

Použij třeba slova z tabule a určitě také nějaká dopiš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr nezapomeň na ještě jednu odpověď: 

Správná charakteristika žánru říkanka se skrývá pod 

písmenem (vepiš do rámečku) 
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BAJKA 

Milé děti, jestlipak víte, co to znamená, když se o někom řekne, 

že: Pláče krokodýlí slzy? 

Že jste o tom ještě neslyšely? To vůbec nevadí. Pojďte se se mnou 

ponořit do příběhu:  

bajka O krokodýlovi, který plakal 

   Byl jednou jeden krokodýl, seděl na břehu řeky a plakal, plakal krokodýlí slzy. 

„Achich ouvej, jak je mi to líto! Ach, ach, kdo mě potěší?“ 

   „Co se ti stalo, krokodýle?“ zeptala se srnka. „Pročpak pláčeš?“ 

   Krokodýl jen potřásl hlavou a žalostně 

posmrkával: „Jak nemám plakat, řekni, jak 

nemám plakat, když jsem právě před chvílí 

spolkl myslivce i s puškou a brašnou, prostě se 

vším všudy?“  

   Srnka neměla krokodýla příliš v oblibě, proto 

se vesele chichotala: „Aha! Puška tě tlačí 

v krku, viď?“ 

   „Ale kdepak!“ fňukal krokodýl. „Jaká puška? 

Proč puška? Srdce, srdíčko mě bolí, když jen 

pomyslím na toho ubohého myslivce, kterého 

jsem sežral… Takový statečný člověk to byl! Znal tady každý kopeček, každé 

údolíčko… To je neštěstí! Jak jsem to jen mohl udělat? Málo platné: jsem 

darebák, ničema, lotr… Ne, ne, ne, to si neodpustím, co budu živ!“ 

   A plakal, plakal krokodýl krokodýlí slzy. Srnka se dosud držela krokodýlovi od 

těla, ale teď se k němu přiblížila, protože viděla jeho slzy a chtěla ho utěšit:  

   „Můj milý krokodýle,“ řekla, „to mě těší, že tě slyším takhle hovořit… Že svého 

činu lituješ.“ 

   „Lituji! A jak lituji!“ vykřikoval krokodýl. „Ale proč nejdeš blíž, špatně tě slyším, 

zalehlo mi v uchu.“ 

   Srnka popošla několik krůčků.  
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  „A chudák myslivec,“ zadumala se. „Tak ty jsi ho spolkl, i když ti ani pírko přes 

cestu nepřeložil… Ale ode dneška už nespolkneš ani jednoho myslivce, viď?!“ 

   „Ale kdepak!“ volal krokodýl. Raději se začnu pást – tak jako ty.“  

   „Jak jsi milý,“ zašeptala srnka dojatě.  

   „Mluvím svatosvatou pravdu,“ opakoval znovu krokodýl. „Jenže…“ 

Jenže?  

Toto asi nebude konec příběhu, viďte? Jak asi příběh o krokodýlovi a 

srnce dopadne?  

Zkuste vymyslet, jak by mohl příběh dál pokračovat.   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

A jakže to vlastně pokračovalo doopravdy? Pro pokračování příběhu si budeš 

muset doplout k našemu rybníčku. Věřím, že až si příběh 

přečteš, dokážeš odpovědět na otázku: 

co to znamená, když se řekne: Pláče krokodýlí slzy? 

a) Krokodýlí slzy jsou slzy štěstí, radosti. 

b) Krokodýlí slzy jsou slzy falešné, smutek jen předstírá. 

c) Krokodýlí slzy jsou slzy obrovské jako hrách. 
 

Správná charakteristika žánru bajka se skrývá pod písmenem  
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PRANOSTIKY 

Achich ouvej! Achich ouvej! Níže uvedené obrázky nám poodskočily 

od svých slovních kamarádů a způsobily neplechu. Pokusíš se je 

přiřadit zpět k příslušným pranostikám? 

S dalšími pranostikami se seznámíš, jakmile se za nimi vydáš na příslušné místo 

dle mapky, kterou máš k dispozici. Následující řádky Ti poslouží ke splnění 

druhého úkolu. Totiž, pranostiky, které na stanovišti nalezneš, se rozhodly, že Ti 

to trochu ztíží. Umínily si, že se rozpůlí. Pokusíš se každou z nich složit,  

tedy spojit vždy dvě části v jeden celek? Každou celou 

pranostiku pak napiš na příslušné řádky. Už nyní Ti dle 

následujících očíslovaných řádků sdělujeme, že jich musíš 

poskládat celkem dvanáct. Předchozí úkol, v němž jsi 

spojoval/a pranostiky s obrázky, Ti napoví, jak poskládat oněch 

dalších dvanáct. 

 

1.___________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________

____________________________________________________________

3.___________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4.__________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________

____________________________________________________________  

8.___________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9.___________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10.__________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11.__________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12.__________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Na závěr nezapomeň na ještě jednu odpověď: 

Správná charakteristika žánru pranostiky se skrývá pod písmenem  

(vepiš do rámečku) 
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POVĚSTI 

Přečti si následující text pověsti Uhlířský vrch: 

Po širém kraji se roznesla pověst, že v kraji pod Pradědem se prý našlo zlato. Zvěsti se 
donesly až k Plumlovu, kde žila Karolína, žena uhlíře Matouše. Karolína byla žena umíněná a 
nikdo se neodvážil jí odporovat. Vydali se tedy společně na cestu i se svými dětmi. Matouš 
vedl nepokojné kozy, žena krávu. Zatím bylo teplo, a tak spali venku. Třetí den vyšli na 
planinu. Kolem dokola samé lesy. Když došli na místo, žena je hned hnala do potoka hledat 
zlato. Ani jíst jim nedala. Zlato nikde nebylo. Jídlo bylo chudé a bylo ho stále méně. Všichni 
byli unavení, ale zlatý kámen zatím nenašli. Blížily se podzim a zima. Všichni byli zesláblí a 
hladoví, kozy jim vlci roztrhali, ale Karolína se pořád nechtěla vzdát. Matouš v lese lovil 
jelena. Když ho zraněného sledoval, objevil se u něj starý človíček. Chvíli si povídali a stařeček 
Matouše obdaroval. Dal mu dva pytlíky. Jeden se zlatem pro Karolínu, druhý se žitem pro 
úrodu na příští rok. Ještě mu poradil, aby začal pálit uhlí. Zimu přečkali ve zdraví, a sotva 
jarní vody odplavily poslední sníh, přišli hutníci a koupili všechno vypálené uhlí. Karolína 
našla políčko zelené mladým žitem a radovala se, že budou mít vlastní chléb. Přišli další lidé 
a usadili se kolem uhlířova domu, kolem dokola na stráni holého kopce. Říkali mu Uhlířský 
vrch, na Matoušovu paměť, a to jméno mu zůstalo dodnes. Ční nad Bruntálem  
a dnes na jeho vršku stojí kostelík a roste prastará lipová alej.  
 

A nyní se zaměř na několik úkolů k němu - pracuj s textem, který jsi právě přečetl/a: 

 Víš, které město leží pod Uhlířským vrchem? Doplň větu:  
Pod Uhlířským vrchem leží město _____________________. 

 Vypočítej následný příklad a zjistíš, ve kterém roce bylo ono město založeno: 
2010 – 797 = _______ 

 Vylušti přesmyčky, vyhledej slova v textu a barevně je v něm vyznač - počáteční 
písmena slov jsou zvýrazněna tučně a větším písmem:  

DAPEDĚMR   _____________________ 

MEÁKN    _____________________ 

LEJANE    _____________________ 

TLPYKÍY   _____________________ 

ČKEČOLVÍ   _____________________ 

LÍKKOTES   _____________________ 

 Nakresli kopec a na vršku malý kostelík. Dokresli i lipovou alej, která vede ke 
kostelíku. 
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Abychom nezůstali jen u jedné pověsti, vydej se poznat další. Dovede Tě k nim mapka, 

kterou máš k dispozici. Až dorazíš k onomu stanovišti, nalezneš zde několik textů. Pročti 

si je a poté se zaměř na následující úkoly a otázky k nim: 

Dokonči názvy jednotlivých pověstí a přiřaď je k jednotlivým textům: 

1. Tajnosti___________________________________ - pověst ukrytá pod písmenem ______. 

2. O ____________________ hradě - pověst ukrytá pod písmenem ______. 

3. Dvanáct ____________________ - pověst ukrytá pod písmenem______. 

4. _____________ v řece ________________ - pověst ukrytá pod písmenem______. 

 Vypiš názvy všech míst, na kterých se uvedené pověsti odehrávají: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Dokázal/a bys vysvětlit pojem „baně“? Ve které z uvedených pověstí se s tímto 

slůvkem setkáváme? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Kdopak to byl asi ledař? 

a. Krasobruslař, pečující o ledovou plochu. 

b. Obchodník s ledem, dělník těžící led. 

c. Obrovský jeřáb tříštící ledové kry.  

Setkáváme se v uvedených pověstech s nadpřirozenými bytostmi? Pokud ano, můžeš 

je vypsat a uvést, ve které z pověstí se každá nachází? Nemusíš psát celé názvy 

pověstí – využij písmena, která jsou u jednotlivých pověstí uvedena. Např. Ježibaba 

se nachází v pověsti pod písmenem E, tudíž  

Tvá odpověď bude vypadat následovně: ježibaba - E. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Na závěr nezapomeň na ještě jednu odpověď. Správná 

charakteristika žánru pověsti se skrývá pod písmenem  

(vepiš do rámečku) 
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