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Příloha č. 1 – Dotazník  

Dívka        Kluk  

1. Máte rádi sport?  

Ano  

Ne  

Trochu  

2. Který sport/pohybová aktivita tě nejvíce baví?  

Plavání  

Fotbal 

Florbal  

Vybíjená  

Tanec  

Jiné  

3. Bavil tě pohyb během výuky?  

Ano  

Ne  

Trochu  

4. Která pohybová činnost tě během výuky nejvíce bavila?  

 

5. Chtěl/a bys pohyb zařazovat do každé vyučovací hodiny?  

Ano  

Ne  

Nevím/Je mi to jedno  

 

6. Pomáhal ti pohyb v soustředění během výuky?  

Ano  
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Ne  

Trochu 

7. Pomáhal ti pohyb během výuky v zapamatování si učiva?  

Ano  

Ne 

Trochu 

8. Chtěl/a bys v pohybu během výuky pokračovat také v příštím školním roce?  

Ano 

Ne  

Nevím/Je mi to jedno  

Ano, ale pouze během některých hodin.  

9. Chtěl/a by si mi ještě něco sdělit k tomuto tématu? 

Ne  

Ano – napiš co _____________________________________________  
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Příloha č. 2 – vstupní a výstupní test  

1. Sloh – na téma: „Film/pohádka, který jsem viděl.“ a „Seriál, který jsem viděl.“ 

2. Vnímání dlouhých samohlásek  

Doplň I/Í 

Pol-c-e pomáhá l-dem v nouz-. Vždy jsem j-m věř-l. Pomáhaj- nám hlavně v nouz- a 

chrán- naše ž-voty. Spolupracuj- se zdravotn-ky a has-č-, kteř- také zachraňuj- životy 

a jsou nápomocn- l-dem. Moje mam-nka je zdravotn- sestra. Je součást- těchto lid-, 

kteř- pomáhaj- nám všem. Jsem na ní moc pyšný a jednou chci být také zdravotn-kem.  

3. Vnímání vizuálně nebo sluchově podobných souhlásek a samohlásek 

Doplň a označ všechny samohlásky A/Á modrou a všechny samohlásky O zelenou 

perníková chalou-ka.   

lednový mrá- 

hodná mami-ka  

lopa-ka na písek  

modrý hro-  

zlaté řetí-ky 

-čelka Mája  

o_ice Žo-ka  

psí pele_ 

rovr- hodin  

malé mimi-ko  

malinký chlou-ek  

4. Gramatické cvičení – měkké a tvrdé souhlásky  

Doplň a přepiš  

oh-nek      š-kovný  

c-rkus      hodin- 

r-bník       ch-bovat  

d-mka       not_sek 
1
 

Gramatické cvičení - velká písmena 

Zakroužkuj správnou možnost 
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Ten (m/M)atěj je hodný kluk. Okolo nás protéká známá řeka (l/L)abe. Vidím až za 

hory. Moje sestra je (l/L)ékařka. Narozeniny mám jednou do (r/R)oka. Navždy tu pro 

(t/T)ebe budu. V (j/J)ídelně bylo plno. Na (h/H)oru (ř/Ř)íp jsme šli vážně dlouho. 

Nevím, co je (p/P)omelo. Chceme jít do (š/Š)koly. (č/Č)esko je krásná země, kam 

jezdí mnoho cizinců. (t/T)atínek je můj vzor.  

5. Sčítání/odčítání a násobení/dělení  

Vypočítej (* je krát) 

18 + 26 =     5*5 =       

13 + 36 =    3*7 =  

12 + 40 =    6*4 = 

51 + 29 =     8*7 =  

37 + 25 =    9*9 = 

87 – 20 =    64:8 =  

49 – 15 =    20:4 = 

100 – 57 =     32:8 = 

64 – 16 =     54:6 = 

77 – 39 =     49:7 =  

6. Narýsuj přímku „p“ na které leží bod L. Narýsuj lomenou čáru.  

7. Porozumění textu  

Přečti si text a odpověz na otázky níže.  

„Padá sníh. Sněhové vločky jsou chladné. Mráz leze za nehty. Na skle maluje hezký 

obraz. Děti mají nos červený jako mrkev. Na rybníku je led. Hladina je hladká. 

Chodníky jsou kluzké. Těžko se chodí. Každý se šourá jako hlemýžď.  

a. Jaké je roční období ____________________________________ 

b. Jaké ještě můžou být sněhové vločky? _____________________ 

c. Proč je rybník zamrzlý?______________________________ 

d. Kdo maluje obrazy na sklo?______________________“
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