
Príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky. 
(Pracovný list SJL 6. ročník) 

 

1. Prečítaj si tvrdenie, ak s niečím nesúhlasíš, prečiarkni to! 

 

Pod pojem ľudová slovesnosť zahŕňame slovesné výtvory, ktoré sa po stáročia 

šírili písomným podaním a podnes sa zachovali. Patria k nim piesne, romány, 

porekadlá, príslovia, komiksy, hádanky a divadelné hry. 

 

2. Myslíš, že zaklínadlá a zariekania môžeme zaradiť do ľudovej slovesnosti? 

 

3. Prešmyčkou utvor z písmen slovo, ktoré má zmysel! 

 

  

4. Počítač sa pomýlil a pomiešal výroky, skús ich dať do správnej podoby! 

  

                                              

 

 

 

 

5. Čo obrazne vyjadrujú nasledovné porekadlá? 

Akoby jeden druhému z oka vypadol. 

O tom už aj vrabce čvirikajú. 

Vodu káže, víno pije. 

Drží jazyk za zubami.    

Do jednej trúby dúchajú.  

 
6. Zaraď pranostiky podľa ročných období a písmená vpíš do srdiečok! 

a)  Na Gregora idú ľady do mora. 

b) Na svätého Václava býva blata záplava. 

c) Keď neskoro zaseješ, slabú úrodu zoberieš. 

d) Keď na Mikuláša prší, zima ľudí hodne skruší. 

e) Svätá Anna žito žala. 

f) Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 

dlaorpeko 

Nevysmievaj neboráka, 

Kto chce žať,  

Dobrá studňa v suchu 

vodu dáva, 

Kto druhému jamu kope, 

Kto hlboko orie, 

 dobrý priateľ v núdzi 

sa spoznáva 

 zlato vyoráva 

 musí siať 

 nevieš, čo ťa zajtra 

čaká 

 sám do nej spadne 



g) Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje 

h) Chladný júl celé leto ochladí. 

 

 

 

 

 

7. Poznáš hádanku na niektorý z obrázkov? Napíš ju pod obrázky! 

                      

 

 

8. Výberová úloha. 

a)  Vyber si jedno príslovie, pranostiku alebo porekadlo z týchto pracovných 

listov a vytvor krátky príbeh, do ktorého jeden z týchto útvarov začleníš! 

 

 

 

 

b) Skús nakresliť ilustráciu k jednému  z nasledujúcich prísloví a porekadiel.  
Čo si kto navaril, nech si to aj zje.                       

 

Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. 

Komu sa nelení, tomu sa zelení. 

                               

 

 

                                                                                                  Príklad 

 

 

 

Jar Zima Jeseň Leto 



 

Zdroje  http://pranostiky.host.sk/pranostiky.htm 

 

 

 

 


