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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 procvičení učiva, je součástí 

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

• Pracovní list je zaměřen na procvičování literárních pojmů 
verš, rým, na rozbor básně Jiřího Havla – Divný svět  
(název, básník, sloky, verše, rýmy, obsah, správný 
přednes). 

 
 
 
 



 
 
 
 

ROZBOR BÁSNĚ 
 

 
Jiří Havel 
 
Divný svět 
 
                                                                         
Věřte mi, v tom divném světě 
byl jsem včera na výletě. 
Vlak se se mnou mořem řítil, 
velrybu jsem oknem chytil, 
na břehu se tygr koupal, 
vítr pršel, deštník foukal,        
slunce mrzlo, led tam hřál – 
jel jsem radši o kus dál … 
 
 
Hned mi vzhůru klesla hlava:                          
na jabloni rostla tráva!                                   
Kde se vzala, tu se vzala, 
koza v boudě zaštěkala, 
v úlu zase bučel pes – 
včera tomu bylo dnes … 
 
 
Vtom přiběhli ze školy                                                    
tatínkové s úkoly. 
Děti u nich přísně stály,                                                   
dokud všechno nenapsali. 
Pak tatínkům dovolily 
hrát si s panenkami chvíli. 
Maminek se nedočkaly. 
Jistě někde fotbal hrály!   
 
 
                                                                                 Člověče, nemrač se! 
 

 



 

Úkoly k básni: 
 
1.   Báseň napsal básník _____________________________________. 
 
2.   Báseň se jmenuje _______________________________________. 
 
3.   Báseň má ___ sloky. 
 
4.   Vypiš rýmy z 1. sloky:_____________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
 
5.  Co se stalo ve 2. sloce?____________________________________ 
  
    ________________________________________________________ 
 
6.   Dopiš odpovědi ze 3. sloky: 
    
     Odkud přiběhli tatínkové s úkoly? ____________________________ 
     Kdo u nich přísně stál, dokud všechno nenapsali?_______________ 
     Co tatínkům pak povolily?__________________________________ 
     Kde byly maminky? ______________________________________ 
 
7.   Vymysli a napiš nový název básně: __________________________ 
 
8.   Vymysli a napiš nesmyslnou básničku ( 1 krátkou sloku): 
 
      _______________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
 
 
 
 



 

Správné řešení: 
 
Úkoly k básni: 
 
1.   Báseň napsal básník Jiří Havel. 
 
2.   Báseň se jmenuje Divný svět. 
 
3.   Báseň má  3  sloky. 
 
4.   Vypiš rýmy z 1. sloky: světě – výletě, řítil – chytil, koupal – foukal, 
 
       hřál – dál. 
 
5.  Co se stalo ve 2. sloce? Hlava klesla vzhůru, tráva rostla na jabloni, 
 
      koza zaštěkala v boudě, v úlu bučel pes a včera bylo dnes. 
 
6.   Dopiš odpovědi ze 3. sloky: 
    
     Odkud přiběhli tatínkové s úkoly? Přiběhli ze školy. 
     Kdo u nich přísně stál, dokud všechno nenapsali? Stály u nich děti. 
     Co tatínkům pak povolily?Chvíli si hrát s panenkami. 
     Kde byly maminky? Někde hrály fotbal. 
 
7.   Vymysli a napiš nový název básně: např. Sním či bdím?, Fantazie,… 
 
8.   Vymysli a napiš nesmyslnou básničku ( 1 krátkou sloku): 
 
      Dneska ráno po silnici 
 
      uháněli čtyři trpaslíci, 
 
      za nimi na motorce se řítila 
 
      Sněhurka, a snad opilá! 
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