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Poezie Františka Hrubína 
 

1. Přečti si několik informací o životě Františka Hrubína. Udělej o něm krátký referát a 

přečti si některou jeho knihu nebo básně. 

 

Narodil se v roce 1910 v Praze, kde později studoval i pracoval na ministerstvu informací. Na 

spisovatelskou dráhu se vydal v 36 letech. Patřil 

k zakladatelům dodnes populárního časopisu 

Mateřídouška, ale přispíval i do dalších 

časopisů, novin a deníků. Působil také jako 

překladatel. Psal nejen poezii, ale i prózu, pro 

dospělé i pro děti. Některé jeho příběhy byly 

zfilmovány – nejznámější je zřejmě Romance 

pro křídlovku. 

Pro děti napsal známý soubor veršů a pohádek 

Špalíček, dále básnické sbírky Říkejte si se 

mnou, Chvíli doma, chvíli venku, Říkejte si 

pohádky, anebo Jak se chytá sluníčko. Jeho dílo 

je velmi pestré a široké 

V roce 1950 se přestěhoval do jihočeského 

Chlumu u Třeboně. Rád čerpal náměty z přírody 

a jeho básně jsou plné přírodních motivů, 

obdivu k vlasti a úcty k české historii. Zemřel 

v roce 1971 v Českých Budějovicích.  

 

 Vyhledej další důležité údaje ze života Františka Hrubína: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Co je to ilustrace? 

Ilustrace se vkládá do textu pro větší přehlednost a přibližuje čtenáři děj obrázkem. Ilustrace 

může text doplňovat a být jeho nedílnou součástí, nebo pouze doprovázet. 

Ilustrátor musí v ilustraci dobře vystihnout děj nebo celý příběh knihy, aby jeho ilustrace 

nebyly spíše na obtíž při chápání čteného textu. 

V některých knihách se ilustrace neobjevují vůbec. V jiných jsou pouze černobílé a jinde 

barevné. Některé knihy bez ilustrací ztrácejí svůj význam (např. Atlas léčivých bylin). 
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Ilustrace mohou být přesné (podle skutečnosti) nebo výtvarně upravené. 

Mezi nejvýznamnější české ilustrátory dětských knih patří Josef Čapek, Helena Zmatlíková, 

Adolf Born nebo Jiří Šalamoun. 

 

 Kdo ilustroval následující knihy? 

 

Pejska a kočičku - ____________________________________________________________ 

Děti z Bullerbynu - ___________________________________________________________ 

Macha a Šebestovou - _________________________________________________________ 

Maxipsa Fíka - ______________________________________________________________ 

 

 
 

2. Vystříhej si jednotlivé části básní o jaru, které napsal František Hrubín a slep je 

správně k sobě na čtvrtku. Obě básně doplň vhodnou ilustrací. 
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3. Doplň vhodně do básně vynechaná slova z nápovědy: 

 

Ať je léto, ať je zima      Nápověda: 

Ať je léto, ať je zima,       ušima  zima 

kluk má vždycky za ________________,    beranici vosu 

v létě __________ – darebnici,      uvidí 

v zimě teplou ______________________.    zeptejte se  

         držte 
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Taky nikdy neutíká,        

když __________________ kominíka:     

Kominíku, dobrý den, 

já jsem Honza Ten a ten. 

 

Ale chlapci, nemyslete, 

že se děvče doma plete, 

___________________ na Mařenku. 

Jak jen může, běhá venku. 

 

Podzim, ________________, jaro, léto, 

zpívej, Honzo, tanči, Květo, 

ale po celičký rok 

i se školou _________________ krok! 

 

 
 

4. V následující podzimní básni tiskařský šotek přeházel rýmy. Dokážeš je napsat 

správně, tak jako pan básník Hrubín? Přepiš báseň na řádky. 

 

Hříbek 

bratříčků má k nespočtení.  ______________________________________________ 

Znám se s roztomilým kloučkem, ______________________________________________ 

schovává se pod kloboučkem, ______________________________________________ 

nezavolá: Jeníčku,   ______________________________________________ 

 

Kdopak je to? Sám tu není,  ______________________________________________ 

Nedá se ti jenom tak,   ______________________________________________ 

chceš-li ho mít, zbystři zrak!  ______________________________________________ 

celé dny ho děda mech  ______________________________________________ 

Čekáš marně v hustém smrčí, ______________________________________________ 

sám klobouček nevystrčí,  ______________________________________________ 

chci do tvého uzlíčku!  ______________________________________________ 

nosí lesem na zádech.   ______________________________________________ 
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5. Doplň správně vynechané gramatické jevy a celou báseň s přednesem a výrazem 

přečti: 

 

U__  je podz__m 

U__  je podz__m, hnědá hl__na 

lep__ se nám na pat__ 

a z modrého nebe zb__lo 

jenom Hance na šaty. 

 

Draku, hledej mezi mraky 

ještě kousek plátýnka, 

ať si m__že modrou sukn__ 

uš__t také mam__nka! 

 

 
6. Nakresli vhodný zimní obrázek (ilustraci) této básně: 

 

Prosinec 

Za celý rok dala země lidem 

hojně darů a teď usíná. 

Na střechy sníh položil se klidem, 

vlhký u teplého komína. 

 

Ve stavení život neustává, 

všechno se tu chystá na hody, 

voní jehličí i kamna žhavá, 

je to vůně míru, pohody. 

 

Zimo, obcházej si naše prahy, 

krabaťte se, cesty, od zmrazků, 

buďsi ještě na sluníčko záhy, 

ale stále je čas na lásku! 

 

 

 

Použitá literatura: 

Hrubín František: Od jara do jara, Albatros, Praha 2011 
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Poezie Františka Hrubína – metodika a řešení: 

 

Pampelišky 

Pampelišek plná louka 

a náš Vítek do nich fouká, 

kolem všude bílo. 

Snad tu nesněžilo? 

 

Kdepak! To náš malý smíšek 

fouká jako čtyři 

a z těch bílých pampelišek 

odletuje chmýří. 

 

Fouká, fouká, oči mhouří: 

jako vláček v bílém kouři 

v chmýří se nám ztratí 

za vysokou natí. 

 

Březen 

Mezi sněhem zelená se tráva, 

sníh se ztrácí v jarních potůčkách, 

oráč střípky ledu zaorává, 

zima už má ze sluníčka strach. 

 

Moje píseň čeká na skřivana, 

aby se mnou zpíval o jaru. 

Vydechni si, země, lemovaná horami 

tam v modrém oparu! 

 

Hory, včera bílé závějemi, 

nyní modrají se nablízku. 

Moje rádlo kypří jarní zemi, 

horko oráči i želízku. 

 

Hříbek 

Znám se s roztomilým kloučkem, 

schovává se pod kloboučkem, 

celé dny ho děda mech 

nosí lesem na zádech. 

 

Kdopak je to? Sám tu není, 

bratříčků má k nespočtení. 

Nedá se ti jenom tak, 

chceš-li ho mít, zbystři zrak! 

 

Čekáš marně v hustém smrčí, 

sám klobouček nevystrčí, 

nezavolá: Jeníčku, 

chci do tvého uzlíčku! 

 

Už je podzim 

Už je podzim, hnědá hlína 

lepí se nám na paty 

a z modrého nebe zbylo 

jenom Hance na šaty. 

 

Draku, hledej mezi mraky 

ještě kousek plátýnka, 

ať si může modrou sukni 

ušít také maminka! 

 

 

Ať je léto, ať je zima 

Ať je léto, ať je zima, 

kluk má vždycky za ušima, 

v létě vosu – darebnici,  

v zimě teplou beranici. 

 

Taky nikdy neutíká, 

když uvidí kominíka: 

Kominíku, dobrý den, 

já jsem Honza Ten a ten. 

 

Ale chlapci, nemyslete, 

že se děvče doma plete, 

zeptejte se na Mařenku. 

Jak jen může, běhá venku. 

 

Podzim, zima, jaro, léto, 

zpívej, Honzo, tanči, Květo, 

ale po celičký rok 

i se školou držte krok! 

 


