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Turistická příhoda s detektivní zápletkou 
Na Šumavě 

v háji břízek 

zaběhl se pěkný řízek. 

 

Usmažený, libový – 

zmizel někde ve křoví. 

Zaběhl se jedné tetě, 

co tu byla 

na výletě. 

 

Utekl jí z batohu – 

víc vám říci nemohu. 

A ta teta 

celá divá 

zavolala detektiva. 

 

Zavolala Holmesa, 

ať jde na to 

od lesa. 

 

Co jí na to 

Holmes poví? 

– Usmažila si ho nový! 

Já mít hlavu vševěda – 

už ho snědla 

medvěda! 

Já vám klaním, 

haudujudu,vaše oběd být už v čudu.   Nakresli obrázek Sherlocka Holmese 

Pozdě honit bycha, yes. 

Těšilo mě. 

Dobrý dnes! 

 

 

 

 

Jak šli bratři pro kládu 
Jeden sedlák měl tři syny, 

nebáli se žádné dřiny. 

„Kubo, dojdi pro kládu!“ 

Kuba kývl: „Tak já jdu.“ 

Šlapal, šlapal, přišel k lesu: 

„Já tu kládu neunesu!“ 

Posadil se, vzdychl: „Ech, 

co mám dělat? Je to pech!“ 
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Kuba nejde… Co se děje? 

Zavolali pro Matěje. 

„Matěji, běž pro kládu!“ 

Matěj kývl: „Tak já jdu.“ 

Šlapal, šlapal, přišel k lesu: 

„Já ji taky neunesu!“ 

Posadil se, vzdychl: „Ech…“ 

Kuba dodal: „Je to pech!“ 

 

Matěj nejde… To je doba – 

ztratili se v lese oba! 

„Honzo, dojdi pro kládu!“ 

Honza kývl: „Tak já jdu.“ 

Šlapal, šlapal, přišel k lesu: 

„Sám tu kládu neunesu. 

Na jednoho je to moc – 

pospěšte mi na pomoc! 

Chopte se té klády, bratři, 

ve třech máme sílu za tři!“ 

 

Už se kláda nakládá: 

„Hej rup! Šup s ní na záda!“ 

Už ji nesou svižným krokem 

polní cestou za potokem, 

nesou kládu z javora     Nakresli vybranou část básně 

rovnou domů do dvora. 

 

 

Použitá literatura: 

Žáček Jiří: Pro slepičí kvoč, Albatros, Praha 1990 

Žáček Jiří: Počítání oveček, Albatros, Praha 1995 

 

 

1. Přečti a porovnej obě básně. O čem jsou? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



4 
 

2. Pokus se vymyslet vlastní básničku (nebo alespoň pár veršů) na téma zvířata, sport 

nebo výlet: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.  V osmisměrce ti vyjde název jedné z knih Jiřího Žáčka: 

 

Slova k vyškrtání: 

 

ASTER, AUTO, CELER, CYKL, 

DOLŮ, DVŮR, DYJE, ENZYM, 

ESEJ, CHŮDY, CHVOST, CHYBY, 

JEDY, KARABÁČE, KITAJ, 

KLAPY, KNAK, LUPY, MENU, 

NOPY, OBILNINA, OBOR, OCÚN, 

PART, PLATINA, POKLADNY, 

RDESNO, RYCHTA, SEDM, 

SKUS, SMOLY, SMYK, STUP, 

TEZE, TOLUEN, TRDLO, UZLY, 

ZJEV 

 

Co je to ocún? 

_____________________________ 

 

 

 

 

4. Jmenuj některé obilniny: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Jiří Žáček – metodika a řešení: 

 

1. – 2. úkol -  individuální hodnocení 

 

3. Osmisměrka: 

Tajenka - Na svatýho Dyndy 

Ocún je jarní květina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obilniny: Rýže, kukuřice, pšenice, žito, oves, ječmen, triticale (křížená obilovina), proso 

 

 


