
  

 Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl,  Suchý Důl 24, 549 62 

           IČ 75016311                                                          www.malaskola.cz   

           Autor: Lenka Soumarová,  11/2010             Výukový materiál určen pro 2.ročník ZŠ
  

 

 

 

1 

PRACOVNÍ  LISTY – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM           VY_12_01_15 

URČENO JAKO DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ČTENÍ 2.ROČ. 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ 
sv.Martin- 11. listopadu 
 

Přijede-li Martin na bílém koni,  

metelice za metelicí se honí.  

 

Svatý Martin přijede na bílém koni.  

 

Martinské zvyky: 

Nové martinské víno 

Pečená martinská husa 

martinské rohlíky 

pranostiky 
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Mladí ležáci, staří 

žebráci. 
 
Nemusí pršet, stačí 

když kape. 

 
Na hrubý pytel hrub 

záplata. 
 
Peníze kazí lidi. 

 
Malé ryby také ryb. 

 
Přej a bude ti přáno - 

dej a bude ti dáno. 

 
Pozdě bycha honit. 

 
Potrefená husa 

zakejhá. 

 
Proti věku není léku. 

 
Nové koště dobře 

mete. 

 
Opatrnost matka 

moudrosti. 
 
Přelez, přeskoč, ale 

nepodlez! 

 
Každý svého štěstí 

strůjcem. 
 
I mistr tesař se utne. 

 
Dýmku a ženu nikdy 

nepůjčuj. 
 
Dobrá rada nad zlato. 

 
Čas jsou peníze. 

 
Čumí jako tele na 

nový vrata. 

 
Bída bídu plodí. 

 
Co není v hlavě, musí 

být v nohou. 

 
Čistota půl zdraví. 

 
Domov jsou ruce do 

kterých smíš plakat. 

 
Dvakrát do stejné řeky 

nevstoupíš. 
 
Chleba je všude o 

dvou kůrkách. 

 
I pták se drží svého 

hnízda. 
 
Jde to s ním s kopce. 

 
Jez do polosyta, pij do 

polopita. 
 
Kam nechodí slunce, 

tam chodí lékař. 
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Každý chvilku tahá 

pilku. 
 
Konec dílo chválí. 

 
Kdo chvíli stál, už stojí 

opodál. 
 
Kdo hledá, najde. 

 
Kdo s čím zachází, tím 

také schází. 
 
Když kocour není 

doma, myši mají pré. 

 

Komu není shůry 

dáno, v apatyce 

nekoupí. 

 

Láska hory přenáší. 

 
Láska prochází 

žaludkem. 
 
Mladý stromek ohneš, 

starý ne. 

 Méně je někdy více.  Není kouře bez ohně. 

 

Nechoď ke 

kováříčkovi, jdi 

rovnou ke kováři. 

 

Nezačínej den pitím 

octa. 

 
O mrtvých jen dobře. 

 
Potrefená ovce se 

vždycky ozve. 

 
Pýcha peklem dýchá. 

 
Ranní ptáče dál 

doskáče. 

 Ruka ruku myje.  Slovo dělá muže. 

 
Slézají se jako švábi 

na pivo. 
 
Starého psa novým 

kouskům nenaučíš. 

 
Sypat si popel na 

hlavu. 
 
Splatit stejnou mincí. 

 Stará láska nerezaví.  Šaty dělají člověka. 

 Těžko kozla dojiti.  V nouzi poznáš přítele. 

 
Ukázal mu zač je toho 

loket. 
 
Trpělivost růže přináší. 

 Ve víně je pravda.  Všeho moc škodí. 
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Za dobrotu na žebrotu. 

 
Zameť si nejdřív před 

vlastním prahem! 

 
Všude dobře doma 

nejlépe. 
 
Zvyk je železná košile. 

 
Žena vidí hluboko, 

muž daleko. 
 
Výjimka potvrzuje 

pravidlo. 

 
V noci každá kočka 

černá. 
 
Učený s nebe nespadl. 

 
Topí pánu Bohu do 

oken. 
 
Vládne jako husa v 

nebi. 

 
V nejlepším je třeba 

přestat. 
 
Účel světí prostředky. 

 
Světská sláva polní 

tráva. 
 
Stará stodola dobře 

hoří. 

 
Sliby chyby. 

 
Štěstí letí rovně, někdy 

trefí i do vola.  

 Risk je zisk.  Příklady táhnou. 

 
Práce šlechtí člověka. 

 
Opakování je matka 

moudrosti 

Slibuje hory doly. 
 
S čím kdo zachází, tím 

také schází. 

 
Ráno moudřejší 

večera. 
 
Všechno zlé je k 

něčemu dobré. 

 
V jednoduchosti je 

krása. 
 
Škoda každé rány 

která padne vedle. 

 Více hlav víc ví.  Z bláta do louže. 

 
Zlaté slovo, které 

zůstane v ústech. 
 
Z deště pod okap. 
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Ženy rychleji objeví 

chyby a muži zase 

dobré vlastnosti. 

 

Vrána k vráně sedá, 

rovný rovného si 

hledá. 

 
Sytý hladovému 

nevěří. 
 
Sekerou okno 

neumyješ. 

 
Ryba smrdí od hlavy. 

 
Roste jako houby po 

dešti. 

 
To, co vlk uchvátí, jen 

nerad vrátí. 
 
Přestaneš-li líti, 

přestane téci. 

 

Protivy se přitahují. 

 

Prázdná nádoba 

(prázdný sud) nejvíc 

duní. 

 

Ozdobuj se 

vědomostmi a ne 

oblečením. 

 

Nula zůstane nulou na 

každém místě. 

 

Nic netrvá v světě 

věčně, ani láska k 

jedné slečně. 

 

Proč stahovat kalhoty 

když brod je ještě 

daleko. 

 
Nemaluj čerta na zeď. 

 
Mluví co mu slina na 

jazyk přinese. 

 
Mít máslo na hlavě. 

 
Nečekej, až se zima 

zeptá cos dělal v létě. 

 
Nestojí za zlámanou 

grešli. 
 
Lehce nabyl, lehce 

pozbyl. 

 
Kolik hlav tolik 

rozumu. 
 
Kutna mnicha nedělá. 

 
Kdo nehraje, 

nevyhraje. 
 
Jednou je nikdy, 

dvakrát je zvyk. 
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Kdo dřív přijde, ten 

dřív mele. 
 
Kdo rychle dává, 

dvakrát dává. 

 

Hodně ženichů z 

Drážďan, žádný od 

Berouna. 

 

Dnes tlusto, zítra 

pusto. 

 
Čumí jak čerstvě 

vyoraná myš. 
 
Číhá ubohý co vrána 

na ouhoře. 

 
Co nemáš sám rád, 

nečiň druhému. 
 
Bez peněz do hospody 

nelez. 

 
Dobrá hospodyňka pro 

pírko přes plot skočí. 
 
Duše je neznámá 

krajina. 

 

Co se v mládí naučíš, 

v stáří jako když 

najdeš. 

 

Jablko nikdy nespadne 

daleko od stromu. 

 
Hudba, víno jedno 

jsou. 
 
Každý cikán hádá 

podle své planety. 

 
Kdo šetří má za tři. 

 
Komu se nelení, tomu 

se zelení. 

 
Kuj železo, dokud je 

žhavé. 
 
Lepší vrabec v hrsti, 

než holub na střeše. 

 
Líná huba holé 

neštěstí. 
 
Na každého jednou 

dojde. 

 
Nejlepší obranou je 

útok. 
 
Odvážnému štěstí 

přeje. 

 


