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Ustálená slovní spojení 1 



 
Lze je časovat. 

 

Rčení 

  Ustálené spojení slov, původní význam slova je   
    vnímán pouze obrazně. 
 

Úsloví – 
úzké 

spojení 

Jsou smyšlené, vytvořené lidskou 
fantazií. 



Pořekadla 

 

Ustálené slovní spojení, které nese životní zkušenost. 
 

NEMÁ 
MRAVNÍ 

PONAUČENÍ 



Vytvoříš rčení nebo pořekadla? 

Snést modré z nebe. 

Co na srdci,  
to na jazyku. 

Dvakrát měř,  
jednou řež. Nové koště dobře mete. 

Sytý hladovému nevěří. 
Mít hlad jako vlk. 

Jablko nepadá daleko od stromu. 

Zapřít nos mezi očima. 
Ohrnovat nos. 

Strkat do něčeho nos. 
Něco mu přeletělo přes 

nos. 

Uhodit 
hřebíček  

na hlavičku. 

Být jedno 
ucho. 

S odřenýma 
ušima. 

Mít za ušima. 
Být v tom až 

po uši. 
Zapiš si to za 

uši. 
 

Mít pod čepicí. 



Pranostika 

Patří mezi 
žánry lidové 
slovesnosti. 

Slovo je 
odvozeno z 

latinského slova 
prognosis = 
předpověď. 

Má souvislost s 
ročním obdobím 

a určitým 
meteorologickým 

jevem. 

Je založena na 
lidské 

zkušenosti. 



červen/září 

únor 

prosinec 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

Okolo svaté Anky, chladné poránky. 

Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

Josef s Marií, zimu zaryjí. 

Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři. 

Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá. 

Na Hromnice jasná noc, bude ještě mrazů moc. 

Kdy mají 
svátek? 

duben 

březen 

červenec 



Přísloví 

Součást lidové 
slovesnosti. 

Obsahují obecně 
platné zásady, nesou 
životní zkušenost a 

moudrost. 

Mají často 
rýmovanou 
podobu, pro 

snadnější 
zapamatování. 

Smyslem přísloví je 

morální ponaučení, 
výstraha či pokárání. 



Doplň přísloví: 

1. Bez práce nejsou ______________. 

2. Komu se __________, tomu se _______________. 

3. Tichá voda __________ mele. 

4. Kdo chce psa bít, __________ si vždy najde. 

5. Jak se do lesa ___________, tak se z lesa _____________. 

6. Ševcova žena a kovářova kobyla chodí vždy __________. 

7. Mráz kopřivu ____________. 

8. Koho chleba jíš, toho píseň ____________. 

 

 

koláče 

zpívej 

nespálí 

bosy 

ozývá volá 

zelení nelení 

břehy 

hůl Dokážeš vysvětlit 
jejich význam? 
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