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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s 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 seznámení s lidovými pořekadly a říkankami.

LIDOVÁ POŘEKADLA A ŘÍKANKY
Karel
do pekla zajel,
ztratil tam dudy,
nevěděl kudy.
( z Čech)
Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi nama
a včil už je za horama,
hu, hu, hu,
jaro už je tu!
( z Moravy)

Jez topinku s bedrníkem,
polej si to kozím mlíkem,
jez topinku s bobkem,
budeš skákat hopkem!
( z Moravy)
Růžička se hněvá,
že lístečky nemá.
Počkej, počkej, růžičko,
až vysvitne sluníčko,
až zahučí hrom,
obalí se strom
listím zeleným,
květem červeným.
( z Čech)

Támhle je černej dům.
Co v tom domě?
Černá paní.
Co tam vaří?
Černou kaši.
Čím ji mastí?
Kolomastí.
Čím je bere?
Lopatou,
má palici chlupatou.
( z Poděbradska)
Pane učitel,
pučte mi pytel,
co se naučím,
to do něj strčím.
( z Moravy)

Noc se zvolna na den mění dřív o bleší převalení,
na Nový rok
o slepičí krok.
Čert o svatém Mikuláši
hodné děti marně straší.

Úkol č. 1:
Nauč se některou z říkanek či pořekadel nazpaměť a přednes ji
ostatním.

Úkol č. 2:
Vypiš z říkanek libovolných 10 rýmů ( dvojic slov, která se rýmují).
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Úkol č. 3:
Dopiš slova do známé lidové říkanky ( můžeš použít i nápovědu) a
nakresli k ní ilustraci, podle toho, do které třídy chodíš.
První třída ________________,
druhá třída _______________,
třetí třída _________________,
čtvrtá třída _______________,
pátá třída ________________,
protože nic _______________,
šestá třída _______________,
nesou vejce na ___________.
Nápověda:
medvědi, růžička, kanonýři, kašička, darebáci, hodní žáci, nevědí, talíři

Správné řešení:

Úkol č. 2:
Vypiš z říkanek libovolných 10 rýmů ( dvojic slov, která se rýmují).
Karel – zajel, dudy – kudy, nama – horama, mastí – kolomastí, lopatou –
chlupatou, naučím – strčím, bedrníkem – mlíkem, bobkem – hopkem,
růžičko – sluníčko, rok – krok, …

Úkol č. 3:
Dopiš slova do známé lidové říkanky ( můžeš použít i nápovědu) a
nakresli k ní ilustraci, podle toho, do které třídy chodíš.
První třída kašička,
druhá třída růžička,
třetí třída hodní žáci,
čtvrtá třída darebáci,
pátá třída medvědi,
protože nic nevědí,
šestá třída kanonýři,
nesou vejce na talíři.
Nápověda:
medvědi, růžička, kanonýři, kašička, darebáci, hodní žáci, nevědí, talíři
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