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Jiří Suchý – textař a básník
Použitá literatura: Jiří Suchý –Trocha poezie, Československý spisovatel, Praha 1989

O Jiřím Suchém jste se dozvěděli, že je nejen vynikající hudebník, ale i výtvarník.
Jeho další fenomén jsou texty písní a básní.
Zkuste správně sestavit jeho písničku ( nazpívala Jitka Molavcová) a poté
odpovězte na otázky dle Vámi sestaveného textu. Podařilo se Vám ji správně
sestavit?

Poslal si mne pan Beránek pro
pivo

Poslal si mne pan Beránek
Pro pivo
Já jsem ale nesla džbánek
Nakřivo
Polovina piva cestou
Vytekla
Pan Beránek řek že přijdu
Do pekla
Pak se napil a prohlásil
Vesele
Je to ale dneska hezká
Neděle
Já mu totiž za to pivo
Vylitý
Zpívám tady dudlijády
Tydlitý

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová

Pan Beránek má povahu
Beránčí
Nezlobí se nekleje a
Nejančí
Pije zbytek piva v bytě
V podkroví
Když dopije pošle si mne
Pro nový
A takhle to chodí pořád
Dokola
Jdu jakmile pan Beránek
Zavolá
A zatímco v lese rostou
Jahody
Já obrážím se džbánečkem
Hospody
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Odpovězte na kvízové otázky dle Vámi sestaveného textu:

1. Pro co si poslal pan Beránek?

_______________________________

2. Co se slečně přihodilo?

_______________________________

3. Jaký den se to stalo?

_______________________________

4. Jaký verš mu za to zapívala?

_______________________________

5. Jakou povahu má pan Beránek? _______________________________
6. Jak často a kam musí slečna chodit? ____________________________

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová
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Metodický pokyn:
Učitel rozstříhá báseň (píseň) po řádcích. Úkolem žáků je písničku správně
poskládat a odpovědět na otázky dle jimi sestaveného textu. Správnost písně
ověří společně s učitelem.
POZOR! Učitel by neměl říkat název básně.

Poslal si mne pan Beránek
Pro pivo
Já jsem ale nesla džbánek
Nakřivo
Polovina piva cestou
Vytekla
Pan Beránek řek že přijdu
Do pekla
Pak se napil a prohlásil
Vesele
Je to ale dneska hezká
Neděle
Já mu totiž za to pivo
Vylitý
Zpívám tady dudlijády
Tydlitý

Pan Beránek má povahu
Beránčí

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová
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Nezlobí se nekleje a
Nejančí
Pije zbytek piva v bytě
V podkroví
Když dopije pošle si mne
Pro nový
A takhle to chodí pořád
Dokola
Jdu jakmile pan Beránek
Zavolá
A zatímco v lese rostou
Jahody
Já obrážím se džbánečkem
Hospody

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová

