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Jméno: ________________________  

1)Učebnice str.87/ cvičení 2. , 3. 

 Do tabulky napiš podstatná jména a slovesa z článku Slůně v zoo 

(str.87/cvičení 1). 

 

 

 

2)Učebnice str. 87/cvičení 2. 

Do neúplných slov doplň ě. 

pěkn__, N__mecko, n__kdo, n__kolik, n__který, nemluvn__, Zden__k, višn__, 

třešn__, sn__dl, snídan__, n_-co, do školní kuchyn__, n__kolikátý, štěn__, 

kon__, piln__, krásn__, 

3)Učebnice str. 87/cvičení 4 

Napiš slova citově zabarvená:  _________________________________________________ 

 

podstatná jména slovesa 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      Pracovní list z matematiky 1  

          čarodějnické počítání 

Jméno: ________________________  

1) Vyřeš slovní úlohu 

Malá čarodějnice má v knihovně 4 poličky. V každé poličce je 9 knih. Kolik knih má malá 

čarodějnice celkem?  

poliček____  

v 1 poličce knih ____  

celkem knížek _____  

výpočet: ____________________  

odpověď: ________________________________________________________________ 

2) Doplň tabulku 

Čarodějnice připravují kouzelný lektvar na slet čarodějnic. Spočítej, kolik budou potřebovat 
jednotlivých ingrediencí. 

 1 kotlík 2 kotlíky 3 kotlíky 4 kotlíky 5 kotlíků celkem 
žížaly 4      

myši 3      

pavouci 6      

celkem       

Žlutě vyznačená pole jsou určena všem bystrým hlavám. 

3) Magické čtverce (součet řádků, sloupců a úhlopříček je dán pod čtvercem) 
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    Pracovní list ze čtení 7  

Jméno: ________________________ 

Čítanka str. 128 – 129 článek „Porsche a Fiat 

pětistovka“ 

Odpověz na otázky. Odpovědi najdeš v článku. 

Jak se jmenují kluci z ukázky a na jaká autíčka si hrají? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Jak rychle dokázala jet auta? Najdi v článku. 

Porsche________________________________ 

Fiat pětistovka___________________________ 

Které auto v závodě vyhrálo? 

___________________________________ 

Co nepěkného je  na chování Vlastíka Peterky? 

_________________________________________________________________ 

K čemu nám auta slouží? 

________________________________________________________________________________ 

 Čítanka str. 129 – Básničky „Železniční přejezd“ a „Děti“ 

Kolik slok má každá básnička? Napiš číslicí. _____ 

Doplň některé rýmy z básničky.  

dnů - ______________  dočkat - _______________ zkazil - ________________ 

Poznáš tyto dopravní značky? Napiš co znamenají. 

                                                    

___________         _____________      _____________         ___________       ____________ 

                                 _____________       _____________        ____________     ____________ 


