
Hrátky s češtinou 3 
frazeologismy, přirovnání, přísloví, pranostiky 

 

Frazeologismy, přirovnání 

 

mít po ptákách 

krást jako straka 

chodit na vrabce s kanónem 

nosit sovy do Athén 

chytat lelky 

skřivan – člověk, co brzo vstává 

sova – člověk, který je dlouho v noci vzhůru 

vstávat se slepicemi 

chodit spát se slepicemi 

být jako ptáček jarabáček – být nezodpovědný 

ranní ptáče – člověk vstávající záhy ráno 

pěkný ptáček – prohnaný, vykutálený člověk 

volný jako pták – být bez závazků 

mít ptačí mozeček – být hloupý 

chlubit se cizím peřím 

orlí zrak 

ostříţí zrak 

papouškovat 

podobný jako vejce vejci 

být jak z divokých vajec 

Nebuď labuť! 

Proč? Pro slepičí kvoč! 

spí jako dudek 

točí se jako holub na báni 

čumět jak husa do flašky 

zmoklý jak slepice 

čáp nosí kluky,  vrána holčičky 

vyplašený jako baţant 

 

Přísloví 

Kdyţ ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. 

Kdo jednou ptáka z ruky pustí, na střeše ho těţko lapne. 

Jedna vlaštovička jaro nedělá. 

Lepší vrabec v hrsti neţ holub na střeše. 

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. 

Vrána vráně oči nevyklove. 

Dva kohouti na jednom smetišti. 

Ani slepice/kuře zadarmo nehrabe.  

Pečení holubi nelítají do huby.  

Po zpěvu a peří pták poznán bývá.  

Kaţdý pták zpívá, jak mu zobák narost.  

Postel a hnízdo nesmí vystydnout. (německé přísloví) 

 



Pranostiky 

 

Vlaštovky pijí — bude déšť. 

Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok dále, na Hromnice o hodinu více. 

Na svatého Řehoře čáp letí od moře, ţába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. 

Slovesa 

papouškovat, datlovat, dělat ptákoviny, lelkovat, vejrat, vystrnadit 

Frazeologie podle druhů ptáků 

baţant – Je vypasený jako baţant.  

čáp – Vykračuje si jako čáp. Má čapí krok. Na Svatého Řehoře čápi letí od moře. Mnoho čápů - málo ţab. 

datel – Píše/ťuká jako datel. Datluje. 

dravec – Sletěli se jako dravci na kořist.  

dudek – Spí jako dudek. 

bájný Fénix – Povstal (z popela) jako Fénix. 

havran – Má vlasy černé jako havran. 

hnízdo – Jsou ze stejného hnízda. Mají teplé/pěkné hnízdečko. Kálejí si do vlastního hnízda. Našli 

prázdné hnízdo. Uţ vyletěli z hnízda. Kaţdý pták své hnízdo má. 

holub – Nenafukuj se jako holub. Točíš se tu jak holub na báni. Vrká (zamilovaně) jako holub. 

Vybírat si holuby (z nosu). Lepší vrabec v hrsti neţli holub na střeše. Pečení holubi ne/létají do 

huby/pusy. Nečekejme, ţe nám budou lítat pečení holubi do huby. Je krotký jak holub. Holubice míru. Je 

to holubičí povaha. Ţijí jako dva holoubci/dvě hrdličky. 

holubník – Nedělejte nám z toho holubník. 

hrdlička – Cukrují se jako hrdličky. Ţijí spolu jako dvě hrdličky/holoubci. 

hřebínek – Srazili/přistřihli mu hřebínek. 

husa – Měl housera. Jdou jak husy/husím pochodem. Kouká (na něco) jako husa do flašky. Oškubali ho 

jako husu. Štěbetají jako husy. Vypadá jako podškubaná/oškubaná husa. Dočkej času jako husa klasu. 

Aby tě husa kopla! My jsme spolu husy nepásli! To je ale husa! Potrefená husa se vţdycky/nejdřív ozve. 

Naskočila nám husí kůţe. Husa hloupá! 

hýl – Věší mu  na nos hejla. 

jestřáb – Sleduje ho jako jestřáb. Vrhnul se na něho jako jestřáb. Má oči jako jestřáb. 

kachna – Cachtá se jako kachna. Chodí jako kachna/kachní chůzí. Kolébá se jako kachna. Bylo to 

novinářská kachna/pustit kachnu. Káča/Kačena pitomá/jedna! Je to ošklivé káčátko. 

kanár – Je ţlutý jako kanárek. Zpívá jako kanárek. Dostal kanára (ve sportu). 

kohout – Jsou jako dva kohouti na jednom smetišti. Vykračuje si jako kohout na smetišti. Stane se to neţ 

kohout zakokrhá. 

konipas – Má hlásek jako konipásek. 

koroptev – Běhá (čile) jako koroptev/koroptvička. 

kos - Podle nosa poznáš kosa. Starého kosa zpívat nenaučíš. 

krkavec – Je to krkavčí matka.  

krocan – Je červený/zrudnul jako krocan. Hudroval jak krocan. Nafukuje se jak krocan. 

křepelka – Běhá jako křepelka. Má křepelčí krok.  

křídlo – Chytil ho za křídlo. Vzali ho pod ochranná křídla. Přistřihli/svázali mu křídla. Svěsil křídla. 

kukačka – Nasadili jim (do hnízda) kukaččí vejce. 

kur – Jako kdyţ mu šlápl na kuří oko. Stojí na kuřích nohách. 

kurník – Kurnik šopa! 



kuře – Byl jako zmoklé kuře. Oškubali ho jako kuře. Stará se ně jako kvočna o kuřata. Neublíţil by ani 

kuřeti. Zadarmo ani kuře nehrabe. Zrnkem po zrnku kuřátko naplní své volátko. 

kvočna – Sedí jako kvočna na vejcích. Hlídá si je jako kvočna kuřata. 

labuť – Má labutí krk/šíji. Nebuď labuť! Byla to její labutí píseň. 

lelek – Zase chytá lelky/lelkuje. 

orel – Padne panna nebo orel? Jako by učil orla létat. Má orlí zrak. Má orlí/supí/papouščí nos. Orel je král 

ptactva. 

ostříţ – Hlídá jako ostříţ. Krouţí jako ostříţ. Má ostříţí zrak. 

papoušek – Opakuje (všechno) jako papoušek/papouškuje. 

páv – Vykračuje si/chodí/nosí se jako páv. Je pyšný jako páv. 

peří – Nechlub se cizím peřím. Nesuď nikoho po peří. Pták se pozná po peří. Je ještě neopeřené mládě. 

Chodit/váţit/vznášet se jako pírko. Zvednu to jako pírko. Podle peří poznáš ptáka, podle řečí nezdvořáka. 

Kaţdý pták své peří chválí. Dobrá hospodyně pro pírko i přes plot skočí. Ţivot není peříčko. Po peří 

poznáš ptáka a po řeči člověka.  

pštros – Nestrkej hlavu do písku (jako pštros). 

pták – Ţít si/být volný jako pták. Je to stěhovavý/přelétavý pták. Je to takový noční pták. Bývá 

povedený/vykutálený ptáček. A měl po ptákách. Kaţdý pták své hnízdo chválí. Kaţdý pták zpívá, jak mu 

zobák narost. Nejsem ranní ptáče. Ranní ptáče dál doskáče. Kdyţ ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Bylo by 

dobré se dívat z ptačí perspektivy. Chytili ptáčka do klece. Chytají ptáky na lep.  

skřivan – Vstává se skřivanem. Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. Byla to 

skřivánčí píseň. Je veselý jak skřivánek. 

slavík – Zpívá jako slavík.  

slepice – Byla jsem zmoklá jako slepice. Zobe jako slepice. Seděli tam jako slepice na hřadě/bidýlku. 

Vstává/chodí spát se slepicemi. Je to jako slepice, která snáší zlatá vejce. Na Nový rok o slepičí krok. 

Zase to vyslepičila. Má slepičí/ptačí mozek/rozum. Ani slepice darmo nehrabe. 

sojka – Je sojka práskačka.  

sokol – Je bystrý/rychlý jako sokol. 

sova – Kouká jako sůva (z nudlí). Ponocuje jako sova. Je to jako nosit sovy do Atén.  

straka – Byl zvědavý jak straka. Kradl jako straka.  

střízlík – Vypadá jak střízlík.  

sup – Nasupil se. 

sýček – Nesýčkuj/nebuď (zlověstný) jako sýček. 

špaček – Nadával jako špaček. Tluče špačky. Pije jako špaček. 

tetřev – Je hluchý jako tetřev. 

vejce – Je to jako Kolumbovo vejce. Jsou jako z divokých vajec. 

vlaštovka – Sedí jako vlaštovky na drátě. Švitoří jak vlaštovky. Je to první vlaštovka. Jedna vlaštovka jaro 

nedělá. Vlaštovka je posel jara. 

volavka – Dělala volavku. 

vrabec – Je rozcuchaný/rozčepýřený jako vrabec. Měl na hlavě vrabčí hnízdo. To je (porce) jako pro 

vrabce. Je toho jak pro vrabce. Jí jako vrabec. Rozprchli se, jako kdyţ do vrabců střílí. Štěbetali jako 

vrabci na střeše. Je to jako chodit s bubnem/kanónem na vrabce. Má pod čepicí vrabce. Lepší vrabec 

v hrsti neţli holub na střeše.  

vrána – Hledí jako vrána do kostí. Koukat na to jako (mladá) vrána. Kráká jako (stará) vrána. Je to bílá 

vrána. Vrána k vráně sedá. Vrána vráně oči nevyklove.  

výr – Koukal jako výr. Měl oči jako výr. Kýho výra! Zase vejrá. 

zobák – Dostal jsem přes zobák. Nemel zobákem. Kaţdý mluví, jak mu zobák narost. A nezavře zobák. 

Zobat mu z ruky. Zobnul jsem si. Nebuďme zazobaní. 

ţluva – Byl ţlutý jako ţluva. 


