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Anotace 

 

Čtení z knih Petra Nikla. Otázky a úkoly k pochopení hravé poezie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Petr Nikl 

 

                  

  1                

    2              

      3            

     4             

      5            

      6            

     7             

    8              

      9            

   10               

      11            

                  

 

1. Příjmení autora Alenky v říši divů 

2. Příjmení Německého autora nonsensové poezie 

3. Příjmení autora knihy Čaroděj ze země Oz 

4. Příjmení autora Medvídka Pú 

5. Příjmení autora Ferdy mravence a Kuře Napipi 

6. Příjmení autora knih Eragon, Eldest… 

7. Příjmení autorky Dětí z Bullerbynu 

8. Příjmení autora Arabely 



 

9. Příjmení autora Hobita 

10. Hrdina knihy Zdeňka Jirotky 

11. Příjmení autora, který tvořil ve dvojici s Janem Svěrákem 

 

? Najdi, jak text z tajenky souvisí s Petrem Niklem 

? Vyhledej, kdo ilustruje knihy Petra Nikla 

? Vyhledej, odkud pochází rodina Petra Nikla a co dělali jeho rodiče 

? Vyhledej, jaká ocenění dostal Petr Nikl za své knihy 

? Vyhledej další umělecké aktivity Petra Nikla 

 

Otázky a úkoly k níže uvedenému textu č.1 z knihy Lingvistické pohádky Petra Nikla: 

1. Označ, čím je dosaženo rytmu tohoto textu. 

2. Najdi, kdy je rytmus mírně porušen. 

3. Popiš, jak na tebe působí tento text. 

4. Najdi v české poezii báseň, která má podobný rytmus. 

 

text č.1 

 

Holá pohádka    je     .éloh ytěv uobez ín v žydK 

 

Byla žaba. 

Byla holá. 

Padly sněhy. 

Žabu zebe. 

Vidí plže: 

„Milý plži. 

Nemáš něco?“ 



 

 

„Nemám, žabo. 

Taky zebe. 

Lížu ledy. 

Kloužu holý.“ 

 

„Buďme spolu!“ 

Radí žaba. 

„Sama zmrznu. 

Boky hřejí!“ 

 

Kloužou spolu. 

Oba zebe. 

Vidí hada. 

„Haló, hade. 

Nemáš něco? 

Zima bolí!“ 

 

„Nemám, žabo. 

Nemám, plži.“ 

Cvaká zuby. 

„Lezu holý. 

Břicho zebe.“ 

A sníh vrže… 

 

„Buďme spolu!“ 

Radí žaba. 

„Sama zmrznu. 

Jedno teplo. 

Druhé teplo. 

Třetí teplo. 

Více topí!“ 

Lezou spolu. 

Země zebe. 

 

Vidí mloka. 

„Milý mloku. 

Nemáš něco?“ 

„Nemám. 



 

Hledám!“ 

„Buďme spolu!“ 

Radí žaba. 

 

Mlok se řadí. 

Bokem k žabě. 

Lezou spolu. 

Všichni holí. 

Zima zebe. 

 

Žaba zívá. 

A mlok mlčí. 

A plž líže. 

A had hladí. 

Vtom frrrrnk – 

puštík! 

 

Letí z nebe. 

Žuch – pavián! 

Mravenečník!... 

Řádí v sněhu. 

 

„Ach, puštíku,“ 

Všichni prosí. 

„Zima zebe. 

Jdeme holí. 

Nemáš něco? 

Nedáš něco?“ 

 

Puštík váhá… 

Puštík tahá... 

Pera dává… 

Vytrhává! 

Pavián též. 

Sám se holí! 

Mravenečník –  

ten se stříhá! 

A plž lozí. 

 



 

Sliní břicha. 

Holá břicha. 

Holé ruce. 

Holé nohy.  

Holá záda. 

 

Srst se lepí. 

Žaba žasne. 

Je tak krásná! 

Ochlupená! 

Zrcadlí se. 

Led ji zračí! 

Všichni žasnou. 

 

Hustá žaba! 

Pernatý mlok! 

Srstnatý plž! 

Chlupatý had! 

Pak se smějí. 

Sami sobě. 

Jsou tak hebcí! 

 

Je jim teplo. 

Už nezebe. 

Sníh nestudí. 

Oni tančí. 

Řádí v dunách. 

Krásná zima! 

 

 

 

Otázky a úkoly k níže uvedenému textu č.2 z knihy Lingvistické pohádky Petra Nikla: 

1. Pokus se text říci nahlas. 

2. Jaký je rytmus tohoto textu 

 

 

 

 

text č.2 



 

 

Zdlouhavá pohádka    je      .enpokaz akžonots žydK 

 

Jednou stonožka přebíhala z listu na list a … 

zzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkooooooooooooppppppppppplllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaa. 

NNNNNNNNNeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjddddddddddddřřřřřřřřřřřřřříííííííííííííííííííííííííííívvvvvvvvvvvvvvv 

zzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkooooooooooooooopppppppppplllllllllllaaaaaaaaaaa 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjíííííííííííííííííííí 

ppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvnnnnnnnnnnnnnnníííííííííííííííííííííííííí 

nnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaa. 

OOOOOOOOOO pppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvoooooooooooouuuuuuuuuuu 

nnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuu 

zzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooooppppppppppllllllllllllllaaaaaaaaaaaaa 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjííííííííííííííííííííííííí 

dddddddddddddddddrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhááááááááááááá 

nnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaa, 

ooooooooo dddddddddddddrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhoooooooooouuuuuuuuuu 

ttttttttttttttttttřřřřřřřřřřřřřřřřřřřeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttííííííííííííííííííííííííí 

ooooooooooo ttttttttttttttttttřřřřřřřřřřřřřřřřřřřeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttííííííííííííííííííííííííííííííííí 

aaaaaaaaaaaaaaa ttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkk  

ddddddddddddddddddáááááááááááááááááááálllllllllllllllllllllllllllllllllll… 

aaaaaaaaaaaažžžžžžžžžžžžžžžžž  

zzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkoooooooooooopppppppppppllllllllllllllllaaaaaaaaaaaa 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjíííííííííííííííííííííííí 

ssssssssssssssssttttttttttttttttááááááááááááá 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooohhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaa 

a ona zůstala omráčená ležet na zádech… 

Po chvíli se probrala. To šimrání se už nedalo vydržet. Hlavu jí olizovala její sousedka lesní housenka… 

„No konečně,“ oddechla si. „Už jsem si myslela, že tě neprobudím. Dokážeš se přetočit?“ 

„Jo, dík, ale potřebovala bych přidržet nohy!“ 

„Které?! 

„Ty sté!“ 

„Aha. Tak držím!“ 

„Jak se stočím, tak mě pusť!“ 

„Jo.“ 

Stonožka se svinula v pase, a jak ji housenka pustila, švihem se jako pružina překotoulela na svých sto 

noh. 

„Děkuji ti, housenko,“ řekla stonožka a podala jí své první nohy. 

„Za málo. Musím už ale běžet, mám zpoždění…“ rozloučila se housenka, rozběhla se po listu a… 



 

Zzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkooooooooooooopppppppppppplllllllllllllllllllaaaaaaaaaaa 

pppppppppprrrrrrrrrrrrrooooooooooo zzzzzzzzzzzzmmmmmmměěěěěěěěěěnnnnnnnnuuuuuuuuuuu 

llllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnníííííííííííííííííííííííííííííííí 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeee

nnnnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Otázky a úkoly k níže uvedeným textům č.3 z knihy Záhádky Petra Nikla: 

1. V textech se ve velké míře objevují aliterace, podtrhni je červeně. 

2. V textech se objevují homonyma, podtrhni je modře. 

3. V textech se objevují vnitřní rýmy, podtrhni je zeleně. 

4. Najdi v české a světové poezii básně se zvířaty a vypiš jejich autory. 

 

Texty č.3 

 

Okouni 

 

Čtyři okouni 

tady okouní. 

 

První zleva –  

v noc se slévá, 

 

Druhý zpředu –  

hrouda ledu, 

 

Třetí shora –  

lesklá hora, 

 

Čtvrtý zprava –  

nic než tráva. 

 

Líni 

 

Shnilí líni líně sní, 

tisknou, ale netísní. 

Samí svatí v sítích spí, 

svítí, ale nestíní. 

 

Shnilí líni písní zní, 



 

nahlas, ale neslyšní. 

Dnem dní v ledu bledě bdí,  

oblí, ale nehmotní… 

 

 

Mlži 

 

Mlžní mlži 

mlžně mlží. 

Nepoznáš,  

co je mlž  

a co né,  

je to tak  

mlhavé… 

Mlžní mlži  

mlžně mlží. 

 

 

Tapír  

 

Tapír je nosní podivín,  

je o dvou koncích,  

putuje spolu s rozhraním,  

vždy mezi dnem a nocí. 

 

Předek má ustavičně den,  

sluncem zalitý shůry,  

zadek je stále obklopen  

hustou tmou noční můry. 
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