
LISTOPÁD 
 

CO POTŘEBUJETE: 

Tužku/pero, papír. 

 

POSTUP: 

Děti, víte, který je teď měsíc v roce? 

 

Jestli jste odpověděly listopad, tak to je správně. Listopad je jedenáctý měsíc v roce. Po něm 

následuje už jen prosinec. Potom začíná nový rok. 

 

Přemýšlely jste už někdy, co jméno LISTOPAD znamená? Je to taková hra se slovíčky. Většinou 

v tomto ročním období z listnatých stromů padají listy – LIST + PÁD. 

 

Vy si dnes takové slovní hry taky vyzkoušíte. Připraveni? Jděte na to! 

 

1) Z přeházených písmen sestav slovo – téma podzim. 

ODPMIZ ……………………………………………………..………… 

KARD ……………………………………………………………………. 

VRTÍ ……………………………………………………………………… 

ÉŠŤD …………………………………………………………………….. 

MALH …………………………………………………………………… 

BYRVA ………………………………………………………………….. 

MZRÁ …………………………………………………………………… 

NÍSH …………………………………………………………………….. 

OPADLIST …………………………………………………………….. 

STÍLI …………………………………………………………………….. 

 

2) Záměnou jednoho písmene ve slově vznikne nové slovo. 

PES ……………………………………………………….…….……………….. 

TŘÍDA ………………………………………………….……...……………….. 

MOUKA ………………………………………………….…...………………. 

MALÍŘ …………………………………………………….…..……………….. 

KOSA ……………………………………………………….….……………….. 

SŮL ………………………………………………………….….……………….. 

MRAK ………………………………………………………...………………… 

UDICE ………………………………………………………...……………….. 

ŽIDLE …………………………………………………………..………………. 

SÍLA …………………………………………………………….……………….. 

 

 



3) Tyto věty přečti správně, pak i pozpátku. Co se stane? Co mají věty společného? 

JELENOVI PIVO NELEJ! 

KUNA NESE NANUK. 

KOBYLA MÁ MALÝ BOK 

NEBUDE DUBEN. 

NEMÁ KÁMEN. 

FEŠNÁ PANÍ VOLÁ: MÁ MÁLO VÍNA PAN ŠÉF? (fešná = pěkná) 

 

4) Hádanky! 

- Bílá jako mléko je 

tichem všechno přikryje 

a v tom bílém pytli ticha 

všechno smíchá. 

Co je to? 

 

- Na provázku přivázaný, 

letí s větrem o závod. 

Mezi mraky propletený 

přiletí i napřesrok. 

Má ho každý rád, 

je to náš dobrý kamarád. 

Co je to? 

 

Je to pro vás, děti, těžké? Můžete si pomoct, když písmena z prvního úkolu napíšete každé 

zvlášť na papír. Slova se vám budou skládat jednodušeji. Věty z úkolu číslo tři si také můžete 

přepsat na papír. Slova si rozdělte. Bude se vám to určitě lépe číst. 

 

Pokud je některé ze slov pro vás nové, vyhledejte si nebo se doptejte dospělých, jaké má dané 

slovo znak. 

 



CO PROCVIČUJETE: 

V těchto úkolech si pořádně procvičíte své myšlení, logické uvažování, představivost 

a soustředěnost. Také potrápíte své čtenářské dovednosti a ověříte si, zda rozumíte čtenému 

textu. Velmi důležitou součástí je také rozvoj slovní i znakové zásoby. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 

Motivujte děti ke čtení a podpořte je při řešení rébusů. Při psaní pozorujte správný špetkový 

úchop pera. Pokud ani tak nebude dítě vědět, zkuste hledané slovo popsat. Při popisování 

jděte od obecného ke konkrétnímu. Pokud i tak nebude vědět, napovězte první písmeno atd. 

Skládání slov si můžete libovolně doplňovat. Vždy je dobré říct dítěti, ze které oblasti slova 

jsou (př. zvířata, jídlo, oblečení). Při čtení vět pozpátku si rozdělte slova výraznou barvou, 

což nahradí mezery mezi slovy. 

ZDROJ:  https://mozkolam.cz/slovni-hlavolamy/hadanky/podzimni-hadanky-pro-deti-ii/ 

https://www.zskunovice.cz/podzimni-hadanky 

VÝSLEDKY: 
1) podzim, drak, vítr, déšť, mlha, barvy, mráz, sníh, listopad, listí 

2) ves, křída, moucha, talíř, vosa, hůl, drak, ulice, vidle, víla 

3) – 

4) mlha, drak 

 


