
PRACOVNÍ LIST Č. 3  

1. Podtrhni ve větách skrytá vyjmenovaná slova po V a napiš je. 

Jezírko jim hlídá gumový Rákosníček. _________________________ 

Po vykácení stromů zůstaly v lese mýtiny. _____________________ 

Okovy draku nasadil statečný rytíř. ___________________________  

 

2. Doplň do vět vhodná slova z nabídky. Urči druhy vět. 

Uslyšeli jsme _________ psa. Tabuli dnes, prosím, umyjte ________ dva. Vedle 

továrny stál _____________ komín. Kéž bych byl _____________ než Radek. 

Dospělým osobám __________________. Nikdy se ________________ nad své 

kamarády! ________________ hora Krkonoš je Sněžka. Teta bydlí na České 

_______________. 

Nabídka: nejvyšší, vytí, vykáme, nepovyšuj, vyšší, vy, vysoký, vysočině 

 

3. Vyřeš přesmyčky některých vyjmenovaných slov po V. 

TAKZVY _______________    ŽKÝTAV ______________  SYKOVÝ _____________  

 

4. Doplň i,í,y,ý. 

V___ jste v____soko, v____je věneček, V___šehrad, lesní v___la, nepov___šuj 

se, zv____šená teplota, v___š něco o tetě, v___děl v___šňový sad, můj 

kamarád V___tek, strážní v___žka, v___soký komín, děti v___skaly, V___ktor, 

zv___ře, makový záv___n, zv___šit hlas, nav___jet lano, obv___klý způsob, 

malá v___ska, pov___dlové knedlíky, žv___kačka, v___skot, nev___taný host, 

přežv___koval, dobré v___no, malá V___ktorka. 

5. Vymysli věty. 

výt/vít __________________________________________________________   

            __________________________________________________________  

výskat/vískat ____________________________________________________ 

                        ____________________________________________________    



 PRACOVNÍ LIST Č. 4 

1. Vypočítej příklady. 

Jestliže 4 chlapci snědí 12 koblih, kolik koblih sní 9 chlapců? 

______________________________________________________________   

2. Když se navzájem vynásobí dvě stejná čísla, dají součin 49. Jaké je to 

číslo? _______________________________ 

3. Výsledek násobení je stejný jako rozdíl čísel 30 a 9. Jaká dvě čísla se 

násobí? _____________________________________ 

 

4. Skupina cyklistů vyrazila na čtyřdenní výlet. 

 

1. den ujeli 18 km.  

2. den ujeli o 10 km více.    _________________________ 

3. den 4krát méně než 2. den.  ______________________   

4. den o 3 km méně než 1. den ______________________  

Kolik kilometrů ujeli 2. a 3. den dohromady? 

_______________________________________ 

Který den ujeli nejvíce kilometrů? 

_______________________________________   

5. V hotelové restauraci měli 607 talířů. Při stěhování se 9 talířů rozbilo. 

Kolik talířů jim zbylo? /zápis, výpočet, zkouška, odpověď/ 

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

 

___________________________________________________  

___________________________________________________    

 

  


