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Jméno: ________________________  

 

1) Úkol: Do neúplných slov v textu doplň ď nebo ť.  

lo__,  přive__,  přij__,  se__,  probu__ se,  sí__,  poj__  sem,  pohle__,  le__,  

zaho__ ,   vra__ se,  vzbu__ se,  posvi__,  natřená ze__,  nech__,  

 

2) Úkol: Do neúplných slov v textu doplň h nebo ch  

stra__,  pstru__,  popru__,  ho__,  Vojtě__,  bře__,  oře__ ,   smí__,  sní__,  

soustru__ ,   tr__,  ro__,  nocle__,  sto__,  tvaro__, dlu  __, me__, plu__, pra__ 

na polici, dřevěný prá__ u domu  
 

3) Úkol: Spoj slovo spisovné s nespisovným. Každou dvojici spoj jinou pastelkou. 

 

slova spisovná slova nespisovná 

zásuvka paraple 

stará bota fusekle 

nůž šuple 

ponožka čičina 

deštník éro 

kočka kudla 

letadlo hic 

vedro, horko pazoury 

ruce škrpál 

 

 



Pracovní list ze čtení 13 

Jméno: ________________________  

Čítanka str. 146 článek „Jak se pan učitel 

málem utopil“ 

Odpovědi na otázky najdeš v textu. 

Jak plaval Jajda? 

_____________________________________________________ 

 

Jak uměl plavat Dělbuch? ______________________________________  

Jajda je holka nebo kluk? ______________________________________ 

Koho srazil Dělbuch do vody? ___________________________________ 

Kdo byl pan Kalousek a co neuměl? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Kdo vyhodil pana Kalouska na břeh? __________________________________________________ 

Jak se jmenovali větříčci? ___________________________________________________________ 

Co se stalo, když foukl do úst panu učiteli Vichura? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________              

 

Čítanka str. 148 článek „Mach a Šebestová mezi 

piráty“  
 

Kam se chtěli dostat Mach a Šebestová? 

______________________________________________________ 

Kde chtěli piráti otevřít bednu? 

________________________________________________________________________________ 

Kdo se prokousal přes pět lan a kdo to byl? 

________________________________________________________________________________ 

Proč stál výlet za to? _______________________________________________________________ 

 

 



                 Pracovní list z prvouky 7 

Jméno: ________________________  

K vyplnění budeš potřebovat učebnici prvouky na str. 

58 a 59. Tvým úkolem je roztřídit názvy rostlin a 

živočichů podle zadání. Hodně ti pomůže obrázek. 

 

Na linku napiš názvy ovocných stromů z obrázku:  

___________________________________________________________________________ 

Napiš názvy ptáků, které vidíš na obrázku v učebnici:  

___________________________________________________________________________ 

Napiš názvy rostlin, které jsou ještě na obrázku: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Napiš názvy živočichů: 

___________________________________________________________________________ 

                                                      

                                                                  Pro bystré hlavy 

         Kdo jsme?  

 

 

 

    

 

                                                                  Tuto rostlinu potřeboval krteček 

                                                                   na kalhoty. 

          __________________                         ___________________ 

_____________________ 


