
PRACOVNÍ LIST Z MATEMATIKY 

1. Doplň. 

        293 + _____ = 302                _____ +  5 = 203                   897 + _____ = 906  

        596 +    8       = _____            447     + 9  = _____              751 +     6      = _____ 

        748 -    9        = _____            553     -  4  = _____              882 -     5      = _____ 

2. Čísla seřaď vzestupně. 

        852, 475, 691, 120, 993, 210, 555, 674 

         _______________________________________________      

3. V ZOO se narodilo 324 mláďat savců. Ptáků se vylíhlo o 7 méně. Kolik se 

vylíhlo ptáčat? / zápis, výpočet, zkouška, odpověď / 

__________________________   

__________________________    

__________________________  

_________________________________________________________   

_________________________________________________________  

4. Příklady napiš pod sebe a vypočítej. Nezapomeň na zkoušku. 

56 + 28, 80 – 47, 53 – 36 

 

 

 

5. Vypočítej. 

3 . 5 + 36 : 9 = ______       100 – 8 . 6 = _____    800 + 7 . 9 = _____  

6. Erik počítá peníze ve své pokladničce.                                                           

Má 2 padesátikoruny, 4 desetikoruny, 4 pětikoruny, 5 dvoukorun,                

14 korun. Kolik korun má Erik našetřeno? / výpočet / 

________________________________________________________   

7. Loví do sítí, ale do vody se mu nechce. Kdo je to? ________________   

8. Narýsuj úsečku MN a OP. IMNI= 5cm 8 mm, IOPI= 7cm 3mm. 



PRACOVNÍ LIST Z ČESKÉHO JAZYKA 

1. Oprav chyby na pohledu. 

Mylá babyčko, 

čas pline jako voda. Je zde pořád sychravo. V noci tu običejně bívá teplo a 

hodně hmizu. Myši jsem ještě neviděla. Soutěžila jsem ve skákání 

v pitlech, prohrála jsem. Prý jsem byla jako hlemížď. Taky jsem šla 

navštívit starý mlín. Ten je už zarostlý bilinami a venku se pase dobytek. 

Uvnitř je prach a pil. No i tak doufám, že jsi na mě pišná. 

Tvá malá bitost Lynda   

2. Použij každé slovo ve větě a věty napiš. 

síra/sýra ___________________________________________________  

___________________________________________________________  

pil/pyl _____________________________________________________  

___________________________________________________________  

mít/mýt ____________________________________________________  

___________________________________________________________  

3. Vyřeš hádanky z přírody. 

Který živočich má ve svém jméně název plevele?   

N___ ___ ___ ___ ___ R  

Která květina má ve svém názvu ukrytý nápoj? 

P___ ___ ___ ___ ___ A  

4. Tvoř podle daných vzorců souvětí o naší třídě. 

V1 a V2. ____________________________________________________  

Když V1, V2. _________________________________________________  

V1, neboť V2. ________________________________________________  

5.  Ve větách vyznač základní skladební dvojice. 

Maminka upekla bábovku. Na parkovišti zastavilo auto.  

Vyhraje vybíjenou naše družstvo? Ema a Lea jedou do Prahy. 



PRACOVNÍ LIST Z PRVOUKY 

 

1. Zakroužkuj jednotky hmotnosti. 

t       l       g       s       cm      m     kg      dkg       km        

2. U kterého zvířete můžeme měřit váhu v t ?  ________________________        

3. Které zvíře budeme vážit v g ? ________________________  

4. Zamysli se a napiš odpověď. Mění se teplota během dne? Jak? 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________   

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

5. Seřaď vzestupně tyto časové údaje. 

den, sekunda, hodina, minuta, měsíc   

___________________________________________________________  

 

6. Jsou to pravdivá tvrzení? Zakroužkuj správnou odpověď. 

Vítr je proud vzduchu.      ANO       NE 

Vzduch je všude kolem nás.   ANO    NE 

Půda neobsahuje vodu a vzduch.  ANO   NE  

 

7. Vymysli a zapiš otázku tak, aby odpovědí bylo uvedené slovo. 

JARO _______________________________________________________  

 

TEPLOMĚR __________________________________________________  

 

 

   


