
5. třída  

 

Přehled probraného učiva: (vše, co je červeně vytištěné – je probrané, v sešitě je vlepen list)  

A/ Malé folklórní žánry - epické 
1/ nástěnné kresby, malby, zaklínadla, zaříkadla, obřady – nejstarší slovesné projevy - probráno 
2/ pranostiky, pověry, věštby, - probráno  
3/ folklór – lidové zvyky, slavnosti (podzimní) – porobrány podzimní zvyky 
4/ dětský folklor – a/říkadla, b/rozpočitadla, c/hádanky, d/ jazykolamy, e/ dětské hry  
5/ psaný folklor – nápisy či verše na domech, džbánech, kraslicích, šátcích apod. 
6/ přísloví, pořekadla, rčení  

Útvary lidové slovesnosti -  4/dětský folklór  -  4d/ Jazykolam /druh říkadla/                                                                                                  
Jazykolam je krátká věta nebo spojení slov, které má za úkol procvičit obtížně vyslovitelná 
slova a slovní spojení. V češtině jsou předmětem jazykolamů především slova s minimem 
samohlásek, rytmicky znějící fráze s rozdílnou výslovností a písmeno ř. 

Nauč se minimálně 2 české jazykolamy, zakroužkuj ty, kreré jsi znal/a:   
1. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.                              
2. Nenaolejuje-li Julie koleje, naolejuji je já sám. 

3. Strč prst skrz krk. 
4. Jeden Řek mi řek, kolik je v Řecku řeckých řek a já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, 
kolik je v Řecku řeckých řek a ten Řek mi na to řek, že myslel, že jsem Řek. 
5. Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera 

krále Nabuchodonozora. 

6. Slyšel sysel? Slyšel! Vyšel sysel? Vyšel! Tiše vyšel sysel z Pyšel, tiše vyšel, tiše přišel. 
7. Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty pštrosí ulicí. 
8. Drbu vrbu… 

9. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak 
si toho přepepřeného vepře sám sníte. 
10. Na celnici cizí synci, clili více cizích mincí. Mincí clili synci moc, clili mince celou noc. 

11. V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.  

12. Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.  
13. Od poklopu ke poklopu, Kyklop kouli koulí.   

14. Vlk strhl srně hrst srsti.  
15. Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já. 
16. Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!  

17. Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku. 
18. Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.  
 

Procvičování probraných pojmů – utvoř dvojice – spoj čarou nebo vybarvi stejnou barvou:  
Jazykolam  Říkadlo pro náhodný výběr některé přítomné osoby.  

Rčení Krátké věty nebo slovní spojení, které procvičují výslovnost. 

Proroctví Ustálené pojmenování s obrazným významem, který podává zkušenosti o 
přírodních jevech, zejména o počasí a úrodě 

Hádanka Ustálené obrazné spojení slov, které se dá časovat.  

Rozpočítadlo Předpověď týkající se budoucnosti. 

Pranostika Druh říkadla určený k rozluštění. 
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