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O Palečkovi, který vyrostl 
Narodil se chlapeček, 

malý jako paleček, 

v náprstku ho vykoupali, 

ve skořápce kolébali: 

„Spi, Palečku, spi!“ 

 

Nerostl a zůstal tak. 

Z makovice snídá mák, 

jeden máček, druhý, třetí, 

a má po snídani, děti, 

tolik málo jí. 

 

Jak si hraje? Nemá s kým. 

Pejsek vrčí: „Já tě sním!“ 

Kočka si ho s myškou plete. 

Pozor, že ho zašlápnete! 

Je to chudinka. 

 

Máma volá babičku: 

„Co dám tomu človíčku, 

aby rostl jako z vody, 

dožil světa bez nehody?“ 

Chudák maminka! 

 

Bábě slova popřáli: 

„Ten tvůj synek zahálí, 

dej mu práci, poroste ti, 

jako rostou jiné děti, 

práce je tu dost!“ 

        Nakresli Palečka 

Na stole dnes Paleček sbírá každý drobeček, 

po chlebě či po koláči. 

Co se za den naotáčí 

mámě pro radost! 

 

„Hrášku, kuli, kulilíč, 

kutálej se jako míč, 

na dvě misky přeberu tě, 

už si na tě dělám chutě, 

kuli, kulilíč.“ 
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Když mu zbude chvilička, 

honí mouchy od mlíčka: 

„Leťte, mouchy nenechavé, 

máma chce mít jídlo zdravé, 

ššš, ššš, ať jste pryč!“ 

 

Roste, roste víc a víc 

z rukávů i z nohavic, 

když si chce hrát, kočku chytí, 

náprstek je zase v šití, 

už má vaničku. 

 

Už to není chlapeček 

malý jak tvůj paleček, 

přerostl už všechny chlapce, 

dávno nespí ve skořápce. 

Vidíš, Honzíčku! 

 

 

(Ukázka z knihy Františka Hrubína Špalíček) 

 

 

1. Najdi a opiš z básně celý rým, který je zakončený na následující písmena a slabiky: 

 

a) - ETE 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) - VÍC 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) - ČEK 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) – TI 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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2. Přečti báseň s výrazem. O čem je tato veršovaná pohádka? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Pokus se vymyslet jednu sloku, která by se hodila do této pohádky (na začátek, 

doprostřed nebo na závěr): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Nakresli obrázek makovice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Najdi další báseň Františka Hrubína a napiš ji: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Použitá literatura: 

Hrubín František, Trnka Jiří: Špalíček veršů a pohádek, SNDK, Praha 1960 
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O Palečkovi, který vyrostl – metodika a řešení: 

 

1. Najdi a opiš z básně celý rým, který je zakončený na následující písmena a slabiky: 

 

a) Kočka si ho s myškou plete. 

Pozor, že ho zašlápnete! 

b) Roste, roste víc a víc 

z rukávů i z nohavic. 

c) Narodil se chlapeček, 

malý jak tvůj paleček. 

d) dej mu práci, poroste ti, 

jako rostou jiné děti. 

 

2. – 4. úkol – Individuální hodnocení. Pro obrázek makovice je vhodné donést dětem na 

ukázku obrázek nebo přímo sušené makovice. 

 

 


