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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 36 – Kdo si s námi zahraje?  

Žáci si zopakují pojmy hláska – písmeno, abeceda, samohláska a souhláska. Na příkladech si ukáží, že 

slovo je skupina hlásek, která dává smysl. 

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 

Internet – zdroj informací o pojmech v textu 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Četba textu básně Jiřího Havla.  

2. Vyhledávání rýmových dvojic. 
3. Sběr informací o některých pojmech z textu. 
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Úkol 1:  Četba textu básně Jiřího Havla 
Přečti si následující text a zapiš vyluštěná slova. 

 

Kdo si s námi zahraje? 

Jsme čtyři chytrá písmena: K, S, L, U. 

Přemýšlej chvíli, žádný spěch. 

Jsme DOMEČEK PRO HRÁŠKY, 

SPORTOVNÍ ČLUN 

a také MÍRNÝ BĚH. 

 

Ani nás není víc: L, N, A U. 

Co z nás chceš mít? 

LOKETNÍ KOST, 

MĚSÍC PRO BÁSNÍKY, 

nebo to, CO NECHCEŠ BÝT. 

 

Nás je také tolik: S, M, A, O. 

Nečekej od nás nic zlého. 

Jsme ZÁKLADNÍ POTRAVINA, ČÍSLICE, 

a jedno JMÉNO KOMENSKÉHO. 

 

Nás je pět: T, D, L, A, E. 

Ať si říká kdo chce, co chce, 

Z nás může bát 

LESNÍ DOKTOR,  

ŘECKÉ PÍSMENO 

nebo JIŽNÍ OVOCE. 

 

Přiznáme se hned,  

Že i nás je pět: L, A, P, A, M. 

Kdo bude jen trochu chtít,  

Ten z nás může vykouzlit 

Zajímavou trojice. 

TROPICKÝ STROM,  

SVÍTIDLO 

A navíc jednu OPICI. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Úkol 2:  Vyhledávání rýmových dvojic 
Vyhledej a zapiš rýmové dvojice z předešlého textu. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

Úkol 3:  Sběr informací o některých pojmech z textu. 
Pomocí encyklopedií nebo internetu vyhledej bromace o některých pojmech z textu. 
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Řešení: 

1.   

První sloka – lusk, skul, klus 

Druhá sloka – ulna, luna, nula 

Třetí sloka – maso, osma, Amos 

Čtvrtá sloka – datel, delta, datle 

Pátá sloka – palma, lampa, malpa 

 

2. 

Rýmové dvojice : 

Spěch – běh 

Mít – byt 

Zlého – Komenského  

Chce – ovoce 

Chtít – vykouzlit 

Trojici - opici 

 

3. 

Delta  – 5. Písmeno řecké abecedy 

- Delta Nilu – v Egyptě, na břehu středozemního moře, rozvětvení řeky do tvaru písmene 

delta 

 

 

J. A. Komenský-  narodil se 28. března 1592, byl to poslední biskup jednoty bratské a jeden 

z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Během svého života se také zabýval 

pedagogikou.  

Mezi jeho díla patří: Svět v obrazech, Brána jazyků otevřená, labyrint světa a ráj srdce, Velká 

didaktika. Zemřel 15. Listopadu 1670 v Amsterdamu. 
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Opice malpa – Malpa kapucínská, žije v Jižní a Střední Americe, svoje jméno dostala podle 

kapucínských mnichů – žluté kutny. Měří asi 48 cm. Žije 15- 17 let, v zajetí i o 10 let více. 

  


