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Anotace 
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4. 

ročníku pro práci s dataprojektorem a pracovním listem. 
• Pracovní list slouží k procvičování učiva, je součástí 

tématického okruhu Literární výchova – literární pojmy: 
verš, rým. 

• Pracovní list je zaměřen na procvičování literárních pojmů 
verš, rým, na písničky (zhudebněné básně) Zdeňka 
Svěráka a Jiřího Suchého.  

 
 
 

 

 



 

 

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY  
 
 
Zdeněk Svěrák 
 
Září 
 
Září, září                                                Obal se pavoučku 
na léto jde stáří                                      hedvábnou nití 
zlaté slunce září                                     ulétni podzimu 
malátně a s únavou.                              nebo tě chytí. 
 
Žáci, žáci                                               Září, září 
ve slohové práci                                    na léto jde stáří 
píšou jak nám ptáci                               zlaté slunce září 
mizí nad hlavou.                                    malátně a s únavou. 
 
Švestky se modrají                                Žáci, žáci 
jablka sládnou                                       ve slohové práci 
září jde po kraji                                      píšou jak nám ptáci 
rybníky chladnou.                                  mizí nad hlavou. 
 
                                                              Ze sbírky Dělání 
 

Úkol č. 1: 
Najdi na internetu, poslechni si a zazpívej píseň Září  
(www.youtube.com). 
 

Úkol č. 2: 
Vypiš z textu 6 dvojic slov, která se rýmují. 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/


 

Zdeněk Svěrák 
 
Dospělej není zlej 
 
Dospělý je jako ty                                      Dospělej není zlej 
má jen větší trampoty                                klidně si ho pošimrej 
Bolejí ho klouby                                         aby se vesele kouk                                    
nerostou mu houby                                    nechodil světem jak brouk 
má starosti rodinné 
to ty nemáš, to ty ne                                  Dospělý je jako ty 
                                                                   má jen větší trampoty 
Dospělej není zlej                                      Je vyššího věku 
když, tak jenom některej                            a má delší deku 
Je to jen odrostlý dítě                                 Pod ní sčítá potají 
mračí se, ale nesní tě                                 jak mu léta prchají 
 
                                                                   Ze sbírky Dělání 
 
 
 

Úkol č. 3: 
Vyhledej v textu a dopiš rýmy. 
 
klouby  -  ___________ 
 
zlej   -   _____________ 
 
dítě  -   _____________ 
 
pošimrej  -    _________ 
 
kouk  -   ____________ 
 
věku  -   ____________ 
 
jako ty  -   __________ 
 
potají  -   ____________ 
 
 
                         



 

Jiří Suchý 
 
Máme rádi zvířata 
 
Máme rádi zvířata                                   Chybuje ten kdo lvu skrz tu 
Zvířata, zvířata                                        Mříž svou ruku podá 
Protože jsou chlupatá                              I když máte deset prstů 
A mají hebkou srst                                  Každýho je škoda 
Srst srst srst                                          
                                                               Máme rádi zvířata 
V zoologické zahradě                             Zvířata, zvířata 
Zahradě, zahradě                                   Protože jsou chlupatá 
Nehlaďte lva po bradě                            A mají hebkou srst 
Ukousne vám prst                                  ( Například ježek) 
Prst prst prst 
 
                                                               Z časopisu Mateřídouška 
 
 
                   
 
                       
 
 
   
 
 
 
  

Úkol č. 4: 

Najdi na internetu, poslechni si a zazpívej píseň Máme rádi zvířata      
( www.youtube.com). 
 

Úkol č. 5: 
Vypiš z textu 5 dvojic slov, která se rýmují. 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 

http://www.youtube.com/


Správné řešení: 
 
 
 

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY  
 
 
Zdeněk Svěrák 
 
Září 
 
Září, září                                                Obal se pavoučku 
na léto jde stáří                                      hedvábnou nití 
zlaté slunce září                                     ulétni podzimu 
malátně a s únavou.                              nebo tě chytí. 
 
Žáci, žáci                                               Září, září 
ve slohové práci                                    na léto jde stáří 
píšou jak nám ptáci                               zlaté slunce září 
mizí nad hlavou.                                    malátně a s únavou. 
 
Švestky se modrají                                Žáci, žáci 
jablka sládnou                                       ve slohové práci 
září jde po kraji                                      píšou jak nám ptáci 
rybníky chladnou.                                  mizí nad hlavou. 
 
                                                              Ze sbírky Dělání 
 

Úkol č. 1: 
Najdi na internetu, poslechni si a zazpívej píseň Září  
(www.youtube.com). 
 

Úkol č. 2: 
Vypiš z textu 6 dvojic slov, která se rýmují. 
 
září – stáří                  s únavou – nad hlavou                  práci – ptáci 
 
modrají – po kraji        sládnou - chladnou                       nití - chytí                                                                   

 
 
 

http://www.youtube.com/


Správné řešení: 
 
 
Zdeněk Svěrák 
 
Dospělej není zlej 
 
Dospělý je jako ty                                      Dospělej není zlej 
má jen větší trampoty                                klidně si ho pošimrej 
Bolejí ho klouby                                         aby se vesele kouk                                    
nerostou mu houby                                    nechodil světem jak brouk 
má starosti rodinné 
to ty nemáš, to ty ne                                  Dospělý je jako ty 
                                                                   má jen větší trampoty 
Dospělej není zlej                                       Je vyššího věku 
když, tak jenom některej                            a má delší deku 
Je to jen odrostlý dítě                                 Pod ní sčítá potají 
mračí se, ale nesní tě                                 jak mu léta prchají 
 
                                                                   Ze sbírky Dělání 
 
 
 

Úkol č. 3: 
Vyhledej v textu a dopiš rýmy. 
 
klouby  - houby 
 
zlej   -   některej 
 
dítě  -   nesní tě 
 
pošimrej  -    není zlej 
 
kouk  -   brouk 
 
věku  -   deku 
 
jako ty  -   trampoty 
 
potají  -   prchají 
 



Správné řešení: 
 

Jiří Suchý 
 
Máme rádi zvířata 
 
Máme rádi zvířata                                   Chybuje ten kdo lvu skrz tu 
Zvířata, zvířata                                        Mříž svou ruku podá 
Protože jsou chlupatá                              I když máte deset prstů 
A mají hebkou srst                                  Každýho je škoda 
Srst srst srst                                          
                                                               Máme rádi zvířata 
V zoologické zahradě                             Zvířata, zvířata 
Zahradě, zahradě                                   Protože jsou chlupatá 
Nehlaďte lva po bradě                            A mají hebkou srst 
Ukousne vám prst                                  ( Například ježek) 
Prst prst prst 
 
                                                               Z časopisu Mateřídouška 
 
 
                   
 
                       
 
 
   
 
 
 
  
 

Úkol č. 4: 

Najdi na internetu, poslechni si a zazpívej píseň Máme rádi zvířata      
( www.youtube.com). 
 

Úkol č. 5: 
Vypiš z textu 5 dvojic slov, která se rýmují. 
 
zvířata – chlupatá               prst – srst                  zahradě – po bradě 
 
podá – škoda                     skrz tu – prstů            

http://www.youtube.com/
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