
Básnička.
Вірш..

Popleta Honzík
 
Honzík má rád pohádky,
jen číst on neumí,
tak prohlíží si obrázky,
a vypráví nám rozumy.
 
Z�e rytír ̌věznil princeznu
a zachránil ji drak.
Ale jdi ty popleto,
je to prěce naopak!
 
Z�e Ty sis Honzíku
celou tu pohádku,
po obrázku obrázek
prohlížel pozpátku!

C�ÍTANKA

Pojď, vezmu Tě
na výlet do
pohádkového
světa.

pohádka - казка

číst - читати

obrázek - картина

princezna - принцеса

drak - дракон

kniha - книга

knížka - книжка

vyprávět - розповісти

svět - світ

výlet - подорож

calý - цілий

naopak - навпаки

pozpátku - назад



Як це вимовити?
Jak to vyslovit?

S�
šál - sál    šašek - sáček  

C�
kočka - kostka    činka - cinká

Z�
zebra - žebra    muž - muška    šít - žít    

R�
hrad - hrá̌t    R�ím - rým    rá̌d - rád    Marěnka - Márinka

 OU
kocour - kočka      moucha - muška     moudrě - modrě

CH

chlad - hlad    hledat - chleba    sníh - smích

dlouhé samohlásky

pán - pan Novák    méďa - med    duch - dům    ulice - úl    kód - kolo

mít - mýt    bít - být - byt    smýt - smítko   míle - Milka - mýlka

souhlásky

Srbsko   vlk   strč    pštros    svišť    scvrkl    zhltl    čtvrt    prst    hrst

mrknul    mrsknul    pekl    mrštně    hrb̌et    zmrzlý    krčma    čtvrtek

 

C�tení některých slov může žáky mást,
protože jejich česká a ukrajinská verze se

liší drobností jako napr.̌ I/Y.
 

pivo - пиво
medicína - медицина

fyzika - фізика



 
N�

oheň    kaňka    dlaň

někdo    štěně    písně

měnit    niť    nikdo

 
Kam s tím háčkem? Kdy ho píšeme?

Де гачок? Коли ми це напишемо?

koťata - kotě    kůň - koně - koník    seď - sedět - sedí   zeď - (na) zdi    

loď - loďka - lodě - nalodit    sáňky - sáně    tatínek - taťka

 
 

Doplň háček tam, kam patrí̌.
Заповни гачок там, де йому належить.

Пом’якшення.
Změkčování.

V posledním cvičení
chybí celkem 3 háčky.

 

D�
loďka    zeď    hoď

děda   děti    lodě

dítě    rodina    dívka

 

T�
labuť    ťukat    poušť

tělo    potěšit    Matěj

tatínek    kosti    stín

dýne autíčko hodiny déšt kůn     



Як це вимовити?
Jak to vyslovit?

 Které to jsou? Obtáhni modrě hlásky které se změkčují. Ty, které se
nezměkčují, obtáhni červeně. 

Pозфарбуй звуки, які пом'якшуються синім кольором. Pозфарбуй
червоним кольором ті, які не розм’якшуються.

ZME�KC�UJE SE
NEZME�KC�UJE SE

zima
tenis

dítě

lidi

nikdo
opice

pěkný

tatínek

někdo
silný líný

rádi

miminko babička
děda

lízátko
risk

tisk
citrón

bílý

rytíř

Co tato slova
znamenají? Znáte je

všechny?
 



Як Аделька стала принцесою.
Jak se Adélka stala princeznou.

Adélka byla vždycky tak trochu nezbeda, všude jí bylo plno a měla

stále plnou hlavu nápadů. Jednou si tak vymyslela, že se

stane princeznou. Prǐběhla proto za babičkou a zeptala se 

jí: "Babičko, jak se můžu stát princeznou?"

"To je snadné," odpověděla babička, "musíš být hodná 

na lidi, usmívat se, vždy pěkně poprosit a poděkovat, pomáhat

těm, kterí̌ to potrěbují a pochválit ty, kterí̌ si to zaslouží." 

O pár dní později Adélka s deníčkem v ruce babičce hlásí: "Umyla jsem

nádobí, naškrábala brambory, udělala si úkoly, usmívala se a zdravila,

když jsem něco chtěla, vždy jsem rěkla - prosím pěkně - nebo -

kdybyste byl tak moc hodný. Hezky jsem poděkovala pošťákovi za

psaní - moc Vám děkuji - , kamarádovi za pomoc - děkuji Ti, jsi dobrý  

 kamarád - a taky paní učitelce, že si prǐpravila tak pěknou hru - moc 

                            Vám, paní učitelko, děkuji. A když jsem viděla, že 

                            někdo dělá něco hezkého a dobrého, hned jsem ho

                            pochválila, paní prodavačce jsem rěkla, že má moc 

                            pěknou halenku a naší paní sousedce, že hezky zpívá."

                            Babička se usmála: "No, vidíš, tak teď jsi opravdová 

                            princezna. Jsi moc šikovná, Adélko."

                            Adélka se zamyslela: "A víš, babi, co na tom bylo

                           nejlepší? To, jak všem těm lidem hned na tvárǐ zazárǐl 

                           úsměv. To je ještě lepší než být princeznou."

                             

                            
Jak si děti prědstavují

princeznu či prince? Zahrajte
si na královský dvůr.

 



Básnička
Вірш..

Malý hrdina
 
Na policích v mém pokoji
leží spousta krásných knih.
Princové, co se nebojí
se s draky bijí v nich.
 
Dobrodružství, to je moje,
a proto mám rád knížky,
kde svádí se rytíršké boje
a saň se spouští z výšky.
 

medvídek - míša 
- méďa
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A když potom prǐjde noc,
sním, že hrdinou jsem sám,
princezně běžím na pomoc
nikdy se nic nelekám.
 
Jen pro jistotu, je prǐ spaní,
se mnou míša plyšový,
ten mě prěd vším ochrání
a že jsem se bál, nepoví.

Jazykolamy.
Скоромовку.

Králova Klára na klavír hrála.
 

Může morě bourǐt modrě?
 

Méďa Béďa kouká, proč vláček tak houká.
 

Strč prst skrz krk.
 

Na cvičišti čtyrǐ svišti piští.
 

Kotě v bytě hbitě motá nitě.


