
FRANTIŠEK DĚTEM

Jmenuji se František Bartoš.
Jako dospělý jsem se stal učitelem a vědcem. Zkoumal jsem, jak lidé žijí, 

jaké zvyky dodržují a jakým nářečím mluví v různých koutech Moravy. 

Devítiletého byste mě mohli potkat ve Zlíně. Bylo by to před 174 lety!

Chcete se mnou nahlédnout do tak dávné doby? 

Můžete si tedy vyzkoušet hry, které jsme tenkrát s kamarády hrávali.

HÁDANKY
OBRÁZKOVÁ 

ŘÍKADLA

Vytvořilo oddělení muzejní pedagogiky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2020. 

POHÁDKY HRY

www.muzeum-zlin.cz

http://www.muzeum-zlin.cz/


HÁDANKY

10. Dvě kavky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí.

14. Jede kočí, má sto očí, do každého něco strčí.

25. Stojí v poli hůlka, na té hůlce kulka a v té kulce plno kuliček.

31. Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku.

Uhádneš, co to je? Kliknutím na správnou odpověď se ti otevře kniha Františka Bartoše Kytice na straně s hádankou.
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OBRÁZKOVÁ ŘÍKADLA

3. Běží            k Táboru, 

nese                           . 

Honem,            , běž za ní, 

pober jí to koření. 

za ní pospíchá, 

že jí           rozpíchá. 

se mu schovala, 

ještě se mu vysmála. 

Znáš říkadla tak, jak je František Bartoš zapsal do knihy Kytice? Ověřit si své odpovědi můžeš v knize. 

4. Běžel          kolem plotu, 

roztrhl si novou            . 

mu ji sešívala, 

se posmívala. 

Co ty se máš posmívati, 

když já umím zašívati. 

13. A bé cé dé

přede, 

kocour motá,

počítá, 

kolik                      

do desíti.  

9. Vaří               kašičku 

na zeleném                      ; 

přijde

jako smetí, 

každému dá kouštíček, 

až je prázdný                    . 

otevři Kytici otevři Kytici otevři Kytici otevři Kytici
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POHÁDKY

Kniha Kytice je plná starých pohádek, které si lidé dříve vyprávěli a děti se na ně 

vždy těšily. 

Znáš tuto pohádku?                         a zjisti, kdo je zápornou postavou této pohádky.Otevři Kytici

zde slepit



zd
e

sl
ep

it



• Vytiskni na tiskárně nebo překresli na papír postavičky i domeček.

• Vše pečlivě vystřihni.

• Postavičkám slep cípy tak, aby stály.

• Domeček přelož po čarách tak, aby stál.

• Dovnitř domečku nakresli zápornou postavu z pohádky.
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HRY

Zkus si zahrát oblíbené hry, které chlapci rádi hrávali. 

Hra o fazole „na šprtanca“

• Dva hráči mají každý po pěti fazolích. 

• Sednou si naproti sobě a položí jednu fazoli před sebe.

• Jeden začne a svoji fazoli ukazovákem šprtne (vyšle) 

proti spoluhráčově. 

• Kdo trefí, ten bere. 

• Kdo netrefí, dává fazoli spoluhráči.

• Vyhrává ten, který má všechny spoluhráčovy fazole.

Hra na kreslení

Přeměň obrázky na své vlastní přidáním nebo umazáním čar.

Obrázky si překresli na papír, můžeš je podle libosti otočit

a můžeš začít vymýšlet a kreslit. 

Hru můžou hrát dva hráči. V kreslení se střídají. 




