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Lekce 9 
O hladové rybce 

 
PŠ - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
MŠ - MLADŠÍ ŠKOLNÍ  
 

AKTIVITA Popis, odkazy Časová 
dotace v 
minutách  

Rituální pozdrav:  
 

   

PŠ: Stojíme v kroužku a říkáme: (ruce v bok a točíme se) Dobrý 
den, dobrý den, (ruce zvedneme, točíme zápěstím) dneska 
máme hezký den. (dupeme) Nohy máme na dupání, ruce máme 
na mávání (máváme). 
 
MŠ: V lavicích, nebo v kroužku - stejné jako výše. Nebo pro starší 
něco obdobného. Osobně jsem pro hromadné pokřiky: Ve třech 
fázích:  

• (vytleskáváme hromadně a skandujeme) A-HOJ, A-HOJ, 
DO-BRÝ DEN, DO-BRÝ DEN.  

• (skandujeme a dupeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-BRÝ DEN, 
DO-BRÝ DEN. 

• (vytleskáváme a skandujeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-BRÝ 
DEN, DO-BRÝ DEN. 

5 

Příprava na čtení 
nebo na video 

Vysvětlit klíčová slova:  
Rybka Žabka Kámen Kačenka Šnek Semínka Shnilá jablíčka 
Suché lístky Zelená travička. Dostat hlad. Ukázat obrázky 
klíčových slov. Případně předvádět.  

10 

Video https://youtu.be/OOJ7T-UPepc  5 

Práce s obrázky Černobílé obrázky jsou níže. Vystřihněte, vybarvěte.  20 

Práce s obrázky   Vystřihněte si barevné obrázky a hrajte příběh.  
Barevné obrázky jsou níže 

20 

PŠ / MŠ 
sestavení 
posloupnosti 
příběhu  

Vystřihnu fotky, nechám sestavit a převyprávět příběh. 
Osobně tuto konkrétní pohádku nacvičím a děti natočím a 
pak to budeme pouštět rodičům a dívat se na to společně. 
Vyrobíme si rekvizity a budeme hrát. Je to akce na více než 
jednu hodinu 

 

MŠ Různá práce s textem. Čtení. Dopisování slov, které 
vymažete. 

 

Ukončení hodiny U malých dětí může být stejný jako na začátku. U starších (do 
osmi let) zase nějaké zvolání, vzájemné zatleskání: tleskáme si a 

učitel říká: jste super a ukáže palce nahoru 😊 
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https://youtu.be/OOJ7T-UPepc
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Slova, která můžete vystříhat a spojovat s obrázky 

Rybka Žabka Kámen Kačenka 

Šnek Semínka Shnilá jablíčka 

Suché lístky Zelená travička  
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Text pohádky, s nímž je možné libovolně pracovat. (Jedná se o jazykově upravenou verzi pohádky, 

kterou vyprávím dětem. Kdyby někoho zajímal originál, může se ozvat.) 

O hladové rybce 

Žila byla jednou jedna rybka. Plavala, plavala a jednoho dne dostala veliký hlad. Plavala, plavala a 

zaťukala na kámen. Na kameni bydlela kačenka.  

Kačenka: „Ahoj rybičko.“ 

Rybka: „Ahoj kačenko, prosím tě, nemáš nějaké jídlo? Mám veliký hlad.  

Kačenka: „Ano, mám jídlo a dám ti. Mám tady semínka.“ 

Rybka: „Aaaaa, ale já nepapám semínka. Ale děkuju. Tak ahoj.  

Kačenka: „Ahoj.“ 

 

Rybka plavala, plavala a zaťukala na další kámen. Na kameni bydlela žabka.  

Žabka: „Ahoj rybičko.“ 

Rybka: „Ahoj žabko, prosím tě, nemáš nějaké jídlo? Mám veliký hlad.  

Žabka: „Ano, mám jídlo a dám ti. Mám tady shnilá jablíčka.“ 

Rybka: „Aaaaa, ale já nepapám shnilá jablíčka. Ale děkuju. Tak ahoj.  

Žabka: „Ahoj.“ 

 

Rybka plavala, plavala a zaťukala na další kámen. Na kameni bydlel šnek.  

Šnek: „Ahoj rybičko.“ 

Rybka: „Ahoj šneku, prosím tě, nemáš nějaké jídlo? Mám veliký hlad.  

Šnek: „Ano, mám jídlo a dám ti. Mám tady suché lístečky.“ 

Rybka: „Aaaaa, ale já nepapám suché lístečky. Ale děkuju. Tak ahoj.  

Šnek: „Ahoj.“ 

 

Rybka plavala, plavala a zaťukala na další kámen. Tam potkala jinou rybičku.  

Jiná rybička: „Ahoj rybičko.“ 

Rybka: „Ahoj rybičko, prosím tě, nemáš nějaké jídlo? Mám veliký hlad.  

Jiná rybička: „Ano, mám jídlo a dám ti. Mám tady ale jen zelenou travičku.“ 

Rybka: „Ano, ano tu mám moc ráda. Mňam, mňam, mňam, moc a moc děkuju. Tak ahoj.  

Jiná rybička: „Ahoj. Není zač“ 


