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Výlet pána Rýma  

RÝM
OBOJAKÉ 
SPOLUHLÁSKYORIENTÁCIA

NA MAPESLOVNÁ ZÁSOBA

Poznáte dedinu, v ktorej sa kamarátia len s tým,
kto vie povedať rým?                                                                                                      

Nemyslím to talianske mesto,                                                                                                        
ale rýmovacie cesto,

z ktorého sa upiecť dajú                                                                                                                    
slová, čo podobné konce majú.   
Skúsim sa tam vybrať predsa,                                                                                                                                  
snáď nebude tam dlhá cesta.                                                                                                         

Pôjdem asi na bicykli,                                                                                                                                       
aj keď sa už z neho skydli                                                                                                          

kamaráti moji cestní,                                                                                                                                     
čo šli na ňom ako besní.                                                                                                                          

Ja si pozor dám,                                                                                                                                       
rozum predsa mám.                                                                                                                                

Cestoval som hodnú chvíľu,                                                                                                                            
zobral som so sebou pílu.                                                                                                                          

Keby bol na ceste strom zvalený,                                                                                                           
môj výlet by bol kvôli nemu zmarený.

Konečne som našiel cieľ.                                                                                                                                    
Tá dedina je Veľký Biel.                                                                                                                     

Stretol som tam dievky Zuzky,                                                                                                                           
čo nosia len biele blúzky,                                                                                                                        

stvárajú psie kúsky                                                                                                                                            
a chovajú doma dlhokrké húsky.                                                                                                                
Správali sa ku mne veľmi milo,                                                                                                                                
aj keď mám nadváhu 15 kilo.                                                                                                               

Každý, kto vo Veľkom Bieli staval dom,                                                                                                 
zasadil pri ňom aj ovocný strom.                                                                                                          
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Aby mal na zimu plné komory                                                                                                                    
a nemusel chodiť ako Maruška po ovocie do hory.

Nepríjemne je tam zrána,                                                                                                                               
keď na stromoch kráka vrana.                                                                                                                

Aby deti vedeli,                                                                                                                                          
       že je čas ísť do školy.                                                                                                        
Najlepšie je na tom Peter,                                                                                                                                  

čo nosieva teplý sveter,                                                                                                                       
bo býva od školy len jeden meter.                                                                                            

Predbehne ho aj tak Vierka,                                                                                                                           
lebo je to školníkova dcérka.                                                                                                              

Každé ráno odomyká škole dvierka.                                                                                          
Stano a Dano sú bratia,                                                                                                                              

čo sa cestou do školy vždycky stratia.                                                                                                  
Ich skratkami sú dobre známi,                                                                                                                      

večne prídu zababraní.                                                                                                                      
„Už mám toho dosť!                                                                                                                                   

Cez potok vedie predsa most.                                                                                                                          
Topánky máte celé od blata.                                                                                                        

Upratovačka vás za to vyláta!“                                                                                                          
Kričí na nich riaditeľka.                                                                                                                                    

Už vie o tom miestna telka.                                                                                                                   
Dávali to včera v správach,                                                                                                                                        

že tí dvaja sa nevedia vôbec správať.                                                                                                           
Našli novú, super skratku,                                                                                                               

susedovi cez záhradku.                                                                                                                   
Sused tam však psíka mal,                                                                                                                              

čo im gate polátal.
Tak to bol môj výlet krásny,                                                                                                                  

netreba sa tam báť básní.                                                                                                             
Veľký Biel má svoje plusy.                                                                                                                 
Chodia tam aj autobusy.                                                                                                              

Pôjdem tam ja znovu rád,                                                                                                                             
rýmy vezmem na chrbát.
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1.

2.

3.

4.

5.

Aké zvieratá sa v básničke vyskytovali? (Vyfarbi okienka so 
správnymi odpoveďami.)

Napíš do okienka, čo vyparatili Stano a Dano.

(Vyfarbi správny obrázok.)  

mačka vrana straka husi  

kačka  vrabec  pes  krava

Ako sa dá podľa textu dostať do Veľkého Bielu? (Vyfarbi 
okienka so správnymi odpoveďami.) 

vlakom lietadlom autom peši 

motorkou  autobusom helikoptérou  bicyklom

V celej básni boli rýmy. Vymysli aj ty k slovám rýmy.

lupa kopa vlasy

mama dvere

Anička šaty

šatka auto
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Čo zastavilo chlapcov, aby nechodili cez susedove záhrady?  
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6.

7.

8.

Meno pána Rýma sa začína na obojakú spoluhlásku. Nájdi 
v texte ešte 5 slov začínajúcich sa tiež na obojakú spolu hlás
ku a napíš ich do okienok.

Kde sa nachádza obec Veľký Biel? Ak nevieš, pozri sa do 
mapy, atlasu alebo pohľadaj na internete. (Zakrúžkuj písme-
no so správnou odpoveď.)

Pozri sa na slová. Zmeň v nich jednu hlásku tak, aby vznikli 
nové slová.

dom dym veta

pes stĺp

leto prak

kopec letec

a) na západnom Slovensku 
b) na východnom Slovensku 
c) na stredom Slovensku 
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Aj v angličtine môžeme nájsť rýmy. Spoj slová a obrázky, 
ktoré sa spolu rýmujú.

9.

10. Vymysli si vlastné zaujímavé mesto a opíš ho 10 vetami. 

ONE

PIG

HEN

RAT

CAT GUN

BIG

PEN
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Aj v angličtine môžeme nájsť rýmy. Spoj slová ktoré sa 
spolu rýmujú.


