
PROCVIČOVÁNÍ  VÝSLOVNOSTI  HLÁSEK:               ZÁŘÍ 
 

Malujeme srdíčka, velká jako sluníčka,  1,2,3,4,5 – malujeme celý svět. 
 
Á,bé,cé,dé,en, kočka přede len, kocourkovi na gatě, aby nešel po blátě. 
 
V jedné škole opičí, všichni se jen opičí, třeba takhle mrkají, za uchem se drbají, rukama tleskají, nohama dupají,  
na židle si sedají! 
 
Bumtarata na buben, bumtarata kdo je ten? Vyslovit své celé jméno .... 
 
Co máš dělat na červenou, když se auta kolem ženou? Na chodníku klidně stát, do silnice nevbíhat! 
 
Ve škole ať máme čisto, každá kniha má své místo. My to všechno dobře víme, po čtení ji uklidíme! 
 
 
PROCVIČOVÁNÍ  VÝSLOVNOSTI  HLÁSEK:                   ŘÍJEN - LISTOPAD 

 
Jaro, léto, podzim, zima, ve škole je nám vždy prima. 
 
Končí léto, podzim je tu, chystají se ptáci k letu. Leťte ptáčci leťte, na jaře se vraťte. 
 
Všechny myši v šedé chýši, mají šaty šedé,  všechy myši v šedé chýši, šedý myšák vede. 
 
Byla jedna babka, prodávala jabka, za děravý groš, prodala jich koš. 
 
Ježek, ježek, ježatý, honem běží do chaty. Volá paní ježatá: "Ať ten ježek nechvátá"! 
 
Koulela se ze dvora, velikánská brambora. Neviděla, neslyšela, spadla na ní závora. 
Kam koukáš ty bramboro - na tebe ty závoro. Kdyby tudy projel vlak - byl by z tebe bramborák! 
 
Máčí, máčí deštíček, záhon plný kytiček. 
 
Zavírám, zavírám les, aby sem nikdo nevlez. Vleze-li sem bába, ať je z ní hned žába, vleze-li sem dědek, ať je z něho 
dudek, vleze-li sem mládenec, ať je z něho mravenec, vleze-li sem panna, ať je z ní hned srna. 
 
Sedí sova sama v lese, ve dne spí a nepohne se. 
 
Zob, zob, zobe ptáček, zobe, zobe máček. 
 
Nechoď tam, prší tam, je tam velké bláto, upadneš, nevstaneš, budeš volat: táto! 
 
Dešťové kapičky, neměly nožičky. Běhaly po plechu, dělaly neplechu. 
 
 
PROCVIČOVÁNÍ  VÝSLOVNOSTI  HLÁSEK:         PROSINEC 
  
Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán. Zlobivým dá brambory, do tátovy bačkory. 
 
Narodil se Ježíšek, koupíme mu kožíšek. Hodně dlouhý, chlupatý, aby mu byl na paty. 
 
Stromečku vstávej, ovoce dávej. Umyj se, učeš se, je Štědrý den! 
 
 
 
 
 



PROCVIČOVÁNÍ  VÝSLOVNOSTI  HLÁSEK:         LEDEN - ÚNOR 
 
Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu, psi se na mě sběhli,  
koledu mi snědli. 
 
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? Schovám já se pod hrudu, tam já zimu přebudu. 
 
To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo, a po jídle zase mýdlo. 
 
Když dorazí nemoc zlá, zavolejte doktora. V telefonu vytoč hned - sto padesát pět. 
 
Řežu, řežu dříví, až jsem celý křivý. Řežu, řežu polínko, navař kaši maminko. 
 
Co máme k snídani? Prase píchaný.              Co máme k obědu? Hrneček od medu.  
Co máme s svačině? Saze v komíně.             Co máme k večeři? Hrneček od peří. 
 
Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku.  Povídám, povídám druhou, že teče voda struhou.  
Povídám povídám třetí, že na peci spaly děti. A když se vyspaly, po koláči dostaly. 
 
Tydli fidli bumtarata, otevřete kmotra vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal mosopustní rej! 
 
Ty medvěde chlupatý, co máš kožich na paty - rychle, rychle utíkej a všechny nás pochytej!  
Jedna, dvě, tři, čtyři pět - už nás začni honit teď! 
 
 
PROCVIČOVÁNÍ  VÝSLOVNOSTI  HLÁSEK:       BĚZEN - DUBEN 
 
Rozpočítadlo:    Leze kočka přes vrata, za ní čtyři koťata - ty, a ty, a ty, a ty  -  protáhni se pod vraty. 
 
Na tom našem dvoře slepička krákoře, kohoutek kokrhá, že jí peří roztrhá. 
 
Hop do vody, do vodičky, zahrajem si na rybičky. Hop do vody, jako šipka, velká rybka, malá rybka. 
 
Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. 
 
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo kde jsi? Byla zima mezi námi, ale už je za horami. Hu, hu, hu, jaro už je tu! 
 
Pestrý motýl sluší jaru, sosáček má od nektaru. Třepetá se tam i zpět, nevynechá žádný květ. 
 
Žirafa je tuze dlouhá, do nebe jí hlava čouhá. Pije vodu z potoka, hledí na svět z vysoka. 
 
Táta včera navenku, našel první sněženku. Vedle petrklíč, zima už je pryč. 
 
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. 
 
Čarodějka: Všechny čáry světa znám, hned vás všechny pochytám.  Děti: My se tě však nebojíme, jak ti utéct dobře víme. 
 
 
PROCVIČOVÁNÍ  VÝSLOVNOSTI  HLÁSEK:       KVĚTEN - ČERVEN 
 
Maminko má zlatá, děkuji ti za to, že jsi moje radost, že jsi moje zlato. 
 
Stříhám sem a stříhám tam, mámě srdce vystříhám. Svátek brzy bude mít, chci ji něčím překvapit. 
 
Máma solí polívčičku, osolí ji za chviličku. Na talíř ji dáme - "Ó, jak my se máme" 
 
Tulipán a tulipaní, každý den se k sobě klaní. Až se diví okolí, že je záda nebolí. 


