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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 – Rčení a přísloví – dobří rádci 

nejen v práci 

Žáci si formou doplňovačky zopakují známá česká přísloví. Za pomoci učitele si uvědomí jejich smysl a 

moudrost. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

HAVEL, J. Kdo má smysl pro nesmysl. Praha: Albatros, 2007. ISBN 978-80-00-01749-5 

HAVLOVÁ, I; KOUŠOVÁ, N; BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 8. ročník základní školy a pro víceletá 

gymnázia - část A. Úvaly: Jinan, 1993 

Internet – zdroj informací o příslovích 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Četba přísloví, oprava chyb, doplnění vhodného slova 

2. Vysvětlení přísloví 
3. Hledání dalších přísloví o práci 
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Úkol 1: Četba přísloví, oprava chyb, doplnění vhodného slova 
Přečti si přísloví, ve kterých ale nadělal tiskařský šotek chyby. Chybné slovo podtrhni a nahraď ho správným. 

Použij nápovědu. 

 

Kdo chce psa mít, hůl si vždy najde.     ………………………….. 

 

Jablko nepadne daleko od domu.    ………………………….. 

 

Láska hory nesnáší.      ………………………….. 

 

Kdo rychle mává, dvakrát bere.     …………………………..  

 

Komu se nelení, tomu se červení.    ………………………….. 

 

Každý chvilku tahá sirku.      ………………………….. 

 

Had je nejlepší kuchař.       ………………………….. 

 

Strach má velké uši.      ………………………….. 

 

Hloupější ustoupí.       ………………………….. 

 

Práce kvapná, hodně platná.     ………………………….. 
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Nápověda: oči, hlad, přenáší, zelení, málo, být, moudřejší, dává, pilku, stromu 

 

 

 

 

Úkol 2:  Vysvětlení přísloví 
Správně napsaná přísloví přečti a vysvětli jejich význam. 

 

Úkol 3:  Hledání dalších přísloví o práci 
Vzpomeň si na nějaká přísloví, případně vyhledej – přísloví o práci. Vysvětli ostatním jejich význam. 

 

Řešení: 

1.   

Kdo chce psa mít, hůl si vždy najde.     být 

Jablko nepadne daleko od domu.    stromu 

Láska hory nesnáší.      přenáší 

Kdo rychle mává, dvakrát bere.     dává  

Komu se nelení, tomu se červení.    zelení. 

Každý chvilku tahá sirku.      pilku 

Had je nejlepší kuchař.       hlad 

Strach má velké uši.      oči 

Hloupější ustoupí.       moudřejší 

Práce kvapná, hodně platná.     málo 

 

2. 

Kdo chce ublížit, důvod si najde. 

Děti se podobají rodičům. 

Láska přemůže mnoho, vše se s ní daří. 

Kdo rychle a mnoho dává  - v zápětí zase mnoho bere. 

Kdo není líný, práce se mu daří, je odměněn. 

Každý je chvíli důležitý – něco umí, něco se mu daří. 

Ten, kdo má hlad, si nevybírá, není mlsný, ale sní to, co je. 

Když se něčeho bojíme, je to větší než si myslíme. 

Moudřejší se nebude zbytečně přít o pravdu, svůj zájem, ….. – raději ustoupí. 

Práci, kterou neuděláme dobře, svědomitě nám není nic platná – musíme jí stejně předělávat, 

doplňovat  

 

3. 

Práce kvapná, málo platná 

Komu se nelení, tomu se zelení. 
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Bez práce nejsou koláče.  

Dobré dílo se chválí samo. 

Zlato se pozná v ohni, člověk v práci. 

 


