
 

                         Identifikátor materiálu: EU - 4 - 40, doplňování rýmů 

                        Tématická oblast: český jazyk – literatura1.ročníku 

Anotace 

 

Materiál obsahuje jeden pracovní list na tvoření - doplnění rýmu 

v krátkých básních, na procvičení sluchového vjemu 

Autor JANA ČERMÁKOVÁ 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup 

 

plynule s porozuměním čte text přiměřeného rozsahu a náročnosti, 

tvořivě pracuje s textem, srovnává, hodnotí a doplňuje slova, která 

následně tvoří rýmy    

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova Rýmovačky, básničky s rýmem, tvoření rýmu 

Druh učebního materiálu 

 

Pracovní list  

 

Druh interaktivity 

 

Aktivita  

 

Cílová skupina 

 

Žák 

 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu 

 

3. 1. 2013 

 

 



1. Do básniček doplň připravená slova tak, aby se rýmovaly: 
 

Včelka 

 

Loukou letí …………………….. ,               maličká 

je však hodně ………………….. .                sil 

Nemá ještě tolik ……………….. ,               pyl 

aby mohla nosit ………………..  .              včelička 

 

 

Pejsek 

Na paloučku u ……………….... ,                byl 

 spatřil jsem tam běhat ………… .                lesíka 

Čí pak asi pejsek ……………… ,                opustil 

kdo ho takhle …………………. ?                psíka 

 

 

Kotě 

V rohu sedí …………………….. ,              za krátko 

vyroste nám ……………………. .              koťátko 

Mlíčko já mu musím …………… ,              hrát 

než si začne s klubkem …………. .             dát 

 

 

 

 



Liška 

Pod jedličkou sedí ……………… ,              šiška 

a nad ní se houpe ………………. .               liška 

Liško, liško ……………………. ,                liščata 

kde máš svoje …………………. .?              ušatá 

 

Kozel 

Sedí kozel na …………………. ,                mouchu 

pozoruje létat ………………… .                potrká 

Velké rohy ty on ……………… ,               palouku 

pozor než tě …………………… !               má 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení: 

Včelka 

Loukou letí včelička,           

je však hodně maličká.             

Nemá ještě tolik sil,            

aby mohla nosit pyl.         

Pejsek 

Na paloučku u lesíka,                

 spatřil jsem tam běhat psíka.               

Čí pak asi pejsek byl,                

kdo ho takhle opustil ?                 

Kotě 

V rohu sedí koťátko ,               

vyroste nám za krátko.         

Mlíčko já mu musím dát,            

než si začne s klubkem hrát.            

Liška 

Pod jedličkou sedí liška            

a nad ní se houpe šiška.              

Liško, liško ušatá ,                 

kde máš svoje liščata?               

Kozel 

Sedí kozel na palouku ,                 

pozoruje létat mouchu .                 

Velké rohy ty on má ,                

pozor než tě potrká !                

 


