
Hláska Ř 
Jak hlásku vyslovit? Našpulte ústa, na okamžik dejte zuby k sobě a vyslovte „R“. Začněte šeptem, postupně 

to zkoušejte i nahlas. Ze začátku všechna slova s „Ř“ nahrazujeme hláskou „R“ a šeptáme. 

„Ř“ můžeme doma zkoušet, pokud dítě již umí „R“.  

Zkoušíme šeptat místo dřevo – drevo, místo třeba – treba, hřiby – hriby, hřiště – hriště, apod.  

Pojďme si to vyzkoušet. Pro dítě nácvik bude lehčí, pokud nebude začít slovo s Ř na začátku.  

DŘ: dřevo, dříví, dříme, dříve, dřív, dřez, dřevák, dřep, odře, odřený, Ondřej, Oldřich, dřevník, modřín, 

modřinka, modřina, pudřenka, hadříček, hadřík, Jindřich 

BŘ: břicho, bříško, břichomluvec, březen, břitva, bříza, břemeno, břečťan, břinká 

HŘ: hříbě, hříbátko, hříbek, hřib, hřích, hřiště, hřebec, hřeben, vyhřátý, ohřívat  

CHŘ: chřipka, chřoupe, chřestýš, chřadne 

KŘ: křídlo, křída, křeček, kříž, křik, křičet, křivka, křivá, křivák, křížek, křižovatka, křeslo, 

křemen, křepelka, křížovka, křoví, křovák, křovíčko, křupky, nekřič, zakřič, okřikne, zakřikne, skříňka, 

skříň, výkřik, pokřik, křtiny  

MŘ: mříž, mříže, mřížka, 

PŘ: příbor, příchod, příkaz, přítel, příhoda, přihlásit, přijel, přijela, přijal, přílet, příkopy, příloha, přímo, 

nepřímo, přihláška, příplatek, příprava, příště, přijímač, příjmení, příklady, přídavek, přípis, přišel, přišla, 

přezůvky, kopřiva, příroda, přece, přečetl, přehlídka, přehrada, 

předevčírem, přání, přátelství, přátelé, přezout se, napřed, pepř, pepřit, upřímně 

TŘ: tři, tříska, třída, tříletá, třicet, třista, třepat, tření, třešeň, třetina, Třeboň, Petře, kmotře, třpytka, třpytí, 

třtina, třpyt, tetřev, větřík, bystře, třáseň, třesavka, třeba 

STŘ: středa, střída, střídat, střecha, střep, střepina, střela, střelnice, střelec, střevíček 

ŘK: bouřka, dvířka, kuchařka 

ŘA: řádek, řapík, řádí, řada, pořad, pořadí, pořád, pořádek, vyřádí, vyřadí, seřadí, zařadí, jeřáb 

ŘE: řepa, řeka, řeřicha, řekne, ředkvička, řeč, řezat, řezáky, řemen, řemínek, bouře, hůře, kuře, koření, 

nahoře, oře, ořech, pařez, vaření, stařec, záře 

ŘI: říkadlo, říkanka, říká, říjen, říje, říhá, řízek, říše, boří, daří, hoří, měří, míří, síří, kouří, hovoří, peří, 

peřina, peřinky, šíří, rozšíří, vyřídí, zařídí, spoří, naříkal 

 

…Ř: vař, keř, havíř, kouř, knihař, kuchař, primář, kolář, kovář, opravář, rybář, trakař, mlynář, malíř, pekař, 

kalendář, hovoř, lékař, popelář, kadeř, včelař, vikýř, tchoř, vepř, modř, slabikář, parukář, křížovkář, dřevař, 

…ŘK…: pekařka, kuchařka, mlynářka, malířka, kovářka, opravářka, lékařka, primářka, parukářka 
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BÁSNIČKY 

Řežu, řežu dříví, 

až jsem celý křivý. 

Řežu dříví z ořechu, 

narovnám je pod střechu. 

Řežu dříví na polínka, 

vaří kaši Kateřinka. 

Řetěz leží u dveří, 

ať ho Jiřík přeměří. 

Přeměří a přetřese, 

od těch dveří přenese. 

Sází Jiřík, sází řepu. 

Jak ji sází? Hezky v dřepu. 

Sází řepu do řádek, 

Jiřík má rád pořádek. 

Řehtá hříbě na nádvoří, 

že ho kočí hladem moří. 

Řehtá hříbě, hlavou třese, 

řezanku mu kočí nese. 

Řežme dříví na polínka, 

ať má čím topit maminka. 

Řízy, řízy, říz. 

Křepelička za keřem na své děti křepelala, 

do keříčku k večeři křepelátka svolávala. 

Skřivánci na nebi letěli, 

slyšeli křepelku v jeteli. 

 

 

Z komína se kouří, 

večeře se vaří. 

Kuchařka si přitom říká: 

„Pro Mařenku, pro Jiříka, 

i pro toho Řehoře, 

co tam křičí na dvoře.“ 

Úhoříčku, úhoři, 

jaké je to na moři? 

Já byl nejdál, Jiříku, 

jen v třeboňském rybníku. 

Ondřejíčku, Ondřeji, 

nesněz mámě celou lžičku, 

dost je kaše na talíři, 

najedí se ještě čtyři. 

Jindřich se dře u dříví, 

div si páteř nezkřiví. 

Naříká si na dřinu, 

má od dříví modřinu. 

Jindřich si u pařízku 

zadřel z dřeva velkou třísku. 

Oldříšek má tříkolku, 

předjel Mařku na dvorku. 

Kmotře Petře, 

nepřepepři toho vepře. 

Mám tři koně u Třeboně, 

mám tři koně, hřebce, 

kdo mé hřebce potřebuje, 

ať si o ně řekne. 

Březen, březen, za kamna vlezem. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


