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PRACOVNÍ  LISTY – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM      VY_12_01_04 

 

Určeno pro výuku čtení 2.ročník 

Básnička o koťatech 

 
Kočka mňouká za vraty, 

chce přijít i s koťaty 

na mističku s mlíčkem 

za svým hodným strýčkem. 

 

Strýček vrata otvírá, 

mlíčko kočkám nalívá. 

Kočičky si mlaskají, 

všechno mlíčko spapají. 
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Pak si lehnou na sluníčko, 

napapané mají bříško. 

Celý den jen lenoší, 

myši nikdo nestraší. 

 

Myšky mají taky hlad! 

Kam se půjdou napapat? 

Zalezou si do stodoly, 

pošmáknou si na obilí. 

 

Najedly se do sytosti, 

zrní je tu ještě dosti. 

Traktory ho odvezou,  

v mlýně mouku umelou. 

 

Mouku koupí kuchaři, 

knedlíky nám navaří. 

Pekaři ji koupí taky, 

upečou nám dalamánky. 

 

My se taky napapáme, 

do hraní se potom dáme. 

Budem si hrát s koťaty, 

co mňoukaly za vraty. 

 

Kočičí oči 

Já jsem malá kočka, 

mám zelená očka. 

Vidím ve dne, vidím v noci, 

je to děsně prima pocit. 
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Oko mé je všude tam, 

kde si na myš počíhám. 

Mému oku neunikne, 

tlapka po ní rychle sekne! 

 

Divná kočka 
Přiběhla k nám kočka, 

měla černá očka. 

To je ale divná kočka, 

když má černá očka! 

 

Kočka má mít zelené, 

do štěrbinek sevřené. 

Ale takhle černá očka 

vůbec nemá míti kočka. 

 

Je to vůbec kočka, 

když má černá očka? 

Není-li to třeba pes... 

Poradí nám někdo dnes? 
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KOČKA 

Kočka byla celá bílá, 

když si lehla u komína. 

Saze se jí polekaly 

a z komína vylétaly. 

 

Teď už není kočka bílá 

ta, co spala u komína. 

Změnila se k nepoznání! 

Jaké má teď asi spaní?! 

 

 


