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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, dataprojektorem a
počítačem.
• Pracovní list slouží k rozšíření učiva, je součástí
tématického okruhu Literární výchova – literární pojmy:
báseň.
• Pracovní list je zaměřen na procvičení učiva, na práci
s básněmi Jiřího Žáčka - četbu, vymýšlení a dopisování
rýmů.

JIŘÍ ŽÁČEK

-

OZVĚNA

Už jste si někdy povídali s ozvěnou? Ona toho ozvěna moc nenamluví, ona jen
papouškuje konec věty. Uhádnete, co mi ozvěna odpovídala?

Co má na koukání naše kočka? ……………..
Kdy jsme lezli po jabloni?...............
Co strkáme do ponožky?................
Kdo v noci houká na měsíček?..................
Komu dáme pomeranče?.....................
Kdo má radost ze života?....................
Co dělá maminka u postele?................
Kdo se obejde bez kapes?..............
Co si natočíme z vodovodu?...............
Kdo se včera nemyl?.................
Čí jsou tyhle podkolenky?....................
Co nového nosím od soboty?...................

Úkol č.1:
Připomeň si dříve probrané básničky Jiřího Žáčka a doplň do nich rýmy.
Ufo, ufo, ufoni

Říkanka pro berušku

Ufo, ufo, ufoni
přiletěli k ___________,
snesli se k nám na _____________,
pod velikou jabloní.

Beruško
půjč mi jednu __________!
Třeba tu,
co máš na ___________.

Je to vážně k nevíře vyskákali z ___________,
a hned se mě vyptávali,
co jsem vlastně za ____________.

Musím ji napsat
za _____________,
ať se mi slova
_________________.

Halí, belí

Eskymácká abeceda

Halí, belí, halí, belí já mám slona pod ____________,
je to slůně kapesní,
ale zato hodně _________.

Eskymácké děti,
mají školu z ___________,
učí se tam
eskymáckou ______________.

Halí, belí, halí, belí čím ho krmím? ____________!
Spořádá jí hromadu,
pak se svalí _____________.

Eskymácká abeceda,
to je krásná _________:
sáňkování, koulování
a lov na _________________.

Úkol č. 2:
Co napsal Jiří Žáček pro děti? Najdi na internetu ( www.jirizacek.cz) a vypiš:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Správné řešení:
JIŘÍ ŽÁČEK

-

OZVĚNA

Už jste si někdy povídali s ozvěnou? Ona toho ozvěna moc nenamluví, ona jen
papouškuje konec věty. Uhádnete, co mi ozvěna odpovídala?

Co má na koukání naše kočka? Očka.
Kdy jsme lezli po jabloni? Loni.
Co strkáme do ponožky? Nožky.
Kdo v noci houká na měsíček? Sýček.
Komu dáme pomeranče? Anče.
Kdo má radost ze života? Ota.
Co dělá maminka u postele? Stele.
Kdo se obejde bez kapes? Pes.
Co si natočíme z vodovodu? Vodu.
Kdo se včera nemyl? Emil.
Čí jsou tyhle podkolenky? Lenky.
Co nového nosím od soboty? Boty.

Správné řešení:
Úkol č.1:
Připomeň si dříve probrané básničky Jiřího Žáčka a doplň do nich rýmy.
Ufo, ufo, ufoni

Říkanka pro berušku

Ufo, ufo, ufoni
přiletěli k Mimoni,
snesli se k nám na zahradu
pod velikou jabloní.

Beruško
půjč mi jednu tečku!
Třeba tu,
co máš na zadečku.

Je to vážně k nevíře vyskákali z talíře,
a hned se mě vyptávali,
co jsem vlastně za zvíře.

Musím ji napsat
za větou,
ať se mi slova
nepletou.

Halí, belí

Eskymácká abeceda

Halí, belí, halí, belí já mám slona pod postelí,
je to slůně kapesní,
ale zato hodně sní.

Eskymácké děti,
mají školu z ledu,
učí se tam
eskymáckou abecedu.

Halí, belí, halí, belí čím ho krmím? Petrželí!
Spořádá jí hromadu,
pak se svalí dozadu.

Eskymácká abeceda,
to je krásná věda,
sáňkování, koulování
a lov na medvěda.

Úkol č. 2:
Co napsal Jiří Žáček pro děti? Najdi na internetu ( www.jirizacek.cz) a vypiš:
Aprílová škola, Pro slepičí kvoč, Bajky a nebajky, Vrabčí hnízdo, Kolik má Praha
věží, Počítání oveček, Pohádky na dobrý večer, Kočkování, Pohádkový tobogan,
Krysáci, Šípková Růženka, Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky

Použité zdroje:
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