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PŘÍLOHA 1 | RUKA KRESLÍ, CO UŠI SLYŠÍ (N1A): ŽÁKOVSKÁ PRÁCE
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PŘÍLOHA 2 | PRACOVNÍ LIST (N1B): KDO ŽIJE NA STATKU?

Pracovní list: Kdo žije na statku? Podpis: ____________________

?
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PŘÍLOHA 3 | POPLETENÁ VĚTA (N1C): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA 4 | ZVUKY KOLEM NÁS (N2A): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE
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PŘÍLOHA 5 | PRACOVNÍ LIST: OBRÁZKY Z PŘÍBĚHU (N2B): OBRÁZKOVÁ OSNOVA

Pracovní list: Obrázky z příběhu Podpis: ____________________
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PŘÍLOHA 6 | RUKA PÍŠE, CO UŠI SLYŠÍ (N2C): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA 7 | PRACOVNÍ LIST (N3A): HÁDEJ, KDO JSEM?

Pracovní list: Hádej, kdo jsem? Podpis: ____________________

Bydlím v jeskyni, která se nachází v lese Řáholci. Mám 

ženu Mařenku a syna Cipíska. Nosím vysoký červený klobouk a 

roztrhané oblečení. Svou bambitku si nabíjím žaludy.

Říkají o mně, že jsem krásná. Jednoho dne jsem se 

píchla o špendlík. Už sto let spím. Zdá se mi o princi, který mě 

vysvobodí.

Škrtni v textu větu, která do pohádky, ve které žiji, nepatří.
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PŘÍLOHA 8 | PRACOVNÍ LIST (N3B): ZVUK MÍSTO SLOVA/SLOVO MÍSTO ZVUKU

Pracovní list: Zvuk místo slova/Slovo místo zvuku Podpis: ____________________

Doplň do textu chybějící slova.

______________ už roztál. Příroda se začíná ______________ Je cítit 

teplý ______________ Stromy začínají ukazovat nové 

______________ a větvičky. Ze ______________ vyrážejí první 

sněženky a bledule. Je slyšet ______________ zpěv. Zvířata vylézají 

ze svých ______________.

Všechno je v pohybu.

PŘÍLOHA 9 | RUKA PÍŠE PŘESNĚ TO, CO UŠI SLYŠÍ (N3C): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE
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PŘÍLOHA 10 | PRACOVNÍ LIST (Č1A): VLAK VEZE SLOVA

Pracovní list: Vlak veze slova Podpis: ____________________
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PŘÍLOHA 11 | PRACOVNÍ LIST (Č1B): PŘÁNÍ MOTÝLA

Pracovní list: Přání motýla Podpis: ____________________

Ahoj, jsem motýl, který každým dnem vylétne do přírody. 

Jen se musím ještě vybarvit. 

Pomoz mi, prosím!

Křídla musím mít červená.

Dvě tečky na křídlech žluté. 

Bříško a tykadla mají motýli černé a oči modré. 

Vedle mne nakresli květinu se žlutým květem a třemi zelenými lístky. 

Na zemi roste zelená tráva. 

Nad námi svítí žluté sluníčko. 

Vedle sluníčka je na jedné straně malý, světle modrý mrak. 

Na druhé straně je velký, tmavě modrý mrak.
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PŘÍLOHA 12 | PRACOVNÍ LIST (Č1C): DOPIS OD MEDVĚDA

Pracovní list: Dopis od medvěda Podpis: ____________________

Ahoj,

jsem smutný, že jsem jenom černobílý medvěd a nemám si s čím hrát.

Přál bych si mít kostkované kalhoty s černým knoflíkem a červenou kšandou.

Líbil by se mi černý nos a žlutý čumáček.

Konce tlapek a střed uší mi prosím vybarvi žlutě.

Z jedné strany bych si přál mít 3 kostky.

Dolní by byla modrá, horní zelená a prostřední oranžová.

Na druhé straně bych chtěl mít modrý míč s černými hvězdičkami.

Nemám žádné jméno, tak bych si přál, kdybys mi nějaké vymyslel/a 

a napsal/a ho nad mou hlavu.

Děkuji Ti. Tvůj už veselý méďa
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PŘÍLOHA 13 | PRACOVNÍ LIST (Č2A): HLEDÁME DVOJICE

Pracovní list: Hledáme dvojice Podpis: ____________________
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PŘÍLOHA 14 | PRACOVNÍ LIST (Č2B): KDO K SOBĚ PATŘÍ?

Pracovní list: Kdo k sobě patří? Podpis: ____________________

 Kdy pěstujeme květiny?  Abychom byli chytří.

 Kde rostou houby?  Ze dřeva se vyrábí nábytek.

 Kdy pouštíme draky?  Suché trávě říkáme seno.

 Kdy chodíme na koupaliště?  Houby rostou nejčastěji v lese.

 Co se vyrábí ze dřeva?  Na koupaliště chodíme v létě.

 Jak se říká suché trávě?  Draky pouštíme na podzim.

 Proč chodíme do školy?  Květiny pěstujeme po celý rok.
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PŘÍLOHA 15 | PRACOVNÍ LIST (Č2C): SLON BAMBI

Pracovní list: Slon Bambi Podpis: ____________________

Jsem slon Bambi. Žiji v Africe. I když jsem zatím ještě malý, 

mám už tři sloní kamarády. I ostatní zvířátka se mnou chtějí kamarádit. Je 

to želva Nela, hroch Tym, opička Lola a dokonce i tygr Dodo. Jsem zábavný 

a velmi chytrý. Moji sloní rodiče mě bedlivě hlídají.

1. Kde žije slon Bambi? ____________________________________________________

2. Kolik má Bambi sloních kamarádů? 

3. Kolik má Bambi ostatních kamarádů?

4. Podtrhni v textu jména všech sloních kamarádů.

5. Vybarvi rámeček, který nejlépe vysvětluje obsah poslední věty.

6. Napiš jména svých dvou kamarádů.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Rodiče o mě mají starost,
proto mě hlídají.

Jmenuji se Bambi a jsem sloní mládě.

Rodiče mě dávají do bedny.



- xiv -

PŘÍLOHA 16 | PĚT LÍZÁTEK (Č3A): VZOR Z PRACOVNÍHO SEŠITU

Pracovní list: Pět lízátek Podpis: ____________________
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PŘÍLOHA 17 | PRACOVNÍ LIST (Č3B): ROZHODNUTÍ

Pracovní list: Rozhodnutí Podpis: ____________________


Přečti si pozorně tučně vytištěnou větu. Rozhodni se, co uděláš a vybarvi 
správný rámeček.

Mám hlad. V autě je teplo.

 Pohladím psa.  Nasadím si čepici.

 Budu si malovat.  Sundám si svetr.

 Vezmu si jablko.  Vezmu si svetr.

Venku je zima. V pokoji je tma.

 Obleču si plavky.  Zapnu žehličku.

 Vezmu si rukavice.  Zavřu dveře.

 Vezmu si deštník.  Rozsvítím světlo.

Chci si napsat úkol. Bolí mě hlava.

 Vezmu si sešit a pero.  Budu si zpívat.

 Dám si čepici.  Koupím si zmrzlinu.

 Vezmu si rohlík.  Odpočinu si.

Je ráno. Zazvoní telefon.

 Obléknu si pyžamo.  Schovám se pod stůl.

 Vyzuji si boty.  Budu se smát.

 Vstanu z postele.  Zvednu sluchátko.

K plavání potřebuji: Pes jí:

 plavky a hůlky.  laso.

 plavky.  maso.

 aktovku a cvičky.  seno.

Dort je nejčastěji: K bruslení potřebuji:

 slaný a papírový.  brusinky.

 hořký a zelený.  brusle.

 sladký a dobrý.  koláče.
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PŘÍLOHA 18 | PRACOVNÍ LIST: (Č3C): POZNÁŠ, KDO SE ZTRATIL?

Pracovní list: Poznáš, kdo se ztratil? Podpis: ____________________

Doplň do textu chybějící slova.

S maminčinou pomocí jsem podle uložil/a všechny

věci do . V batůžku jsem měl/a pití a svačinu na cestu.

Naše třída odjížděla autobusem brzy .

Chodili jsme na pravidelné procházky, hráli jsme hry a byli jsme se podívat na farmě,

kde jsme jezdili na .

Z rostlin, které jsme nacházeli, jsme vytvořili velký .

Po celou dobu obytu jsme soutěžili. Získali jsme nejvíce bodů a naše družstvo

.

Velký úspěch měl lesní karneval, opravdu se vydařil.

Všichni měli masky.

Škoda jen, že škola v přírodě už skončila.

Moc se nám líbila.
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PŘÍLOHA 19 | PRACOVNÍ LIST (P1A): NÁPODOBA OBRÁZKŮ

Pracovní list: Nápodoba obrázků Podpis: ____________________
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PŘÍLOHA 20 | PŘÍBĚH O PTÁČKOVI (P1B): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE
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PŘÍLOHA 21 | PÍŠU, CO VIDÍM, I (P1C): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE
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PŘÍLOHA 22 | CO CÍTÍ JABLKO (P2A): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE
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PŘÍLOHA 23 | STROM Z NĚKOLIKA POHLEDŮ (P2B): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE



- xxii -

PŘÍLOHA 24 | PÍŠU, CO VIDÍM II, (P2C): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE



- xxiii -

PŘÍLOHA 25 | VYSNĚNÝ KŮŇ (P3A): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE
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PŘÍLOHA 26 | CO CÍTÍ KAPRADÍ (P3B): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE
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PŘÍLOHA 27 | MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKOVÁ/FILMOVÁ POSTAVA (P3C): UKÁZKA ŽÁKOVSKÉ PRÁCE
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PŘÍLOHA 28 | MOJE JÁ ANEB REKLAMA NA MOJE JÁ (M1A): PŘEPIS MLUVENÉHO PROJEVU

Kód šetření: M1A – přepis mluveného projevu vietnamského chlapce

1 hmm ↑ ■ menuji se Tomas ↓

2 mi ržikaji: Tom↓ mi ržikaji: Tom↓

3 hmm ■ ■ ↓ lipi ■ se mi hrat ■ kamarat Max↓

Vysvětlení:

1 Jmenuji se Tomas.

2 Říkají mi Tom.

3 Rád si hraju s kamarádem Maxem.

PŘÍLOHA 29 | MOJI KAMARÁDI (M2B): PŘEPIS MLUVENÉHO PROJEVU

Kód šetření: M2B – přepis mluveného projevu vietnamské dívky

1 ee ■ moje kama:tka se menuje Naty↑

2 hm ■o↓ pržestávatkach↑ ■spolu hrajem (pekleco)↓

3 ■ ■ v tružina↑ ■ hrajem spolu: taky:…

4 ee ■ v parkuku↑ ee jesdime↑ n■ na kole↓

5 jo↑ ■ Naty↑ umi↓ ■ hesky keslit↓

Vysvětlení:

1 Moje kamarádka se jmenuje Natálka.

2 O přestávkách spolu hrajme pexeso.

3 V družině si spolu také hrajeme.

4 V parku jezdíme na kole.

5 Natálka umí hezky kreslit.
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PŘÍLOHA 30 | PROCHÁZKA JARNÍ PŘÍRODOU (M3C): PŘEPIS MLUVENÉHO PROJEVU

Kód šetření: M3C – přepis mluveného projevu vietnamské dívky

1 eee ■ hodime tady: v paku↓

2 sme ■ tady: ve_ku: ■■ a sviti sluniško↑

3 hmm■ je tady: ■ moc stromu: a taky: psi: a: my a: pta:ci↓

4
■ na lavička ■ hmm ■ sedět ■ pani ma: malý mimino:↑ vosi: 
v kočšáku↓

5 ee■ tady ■■ sou ■■ houpadla↓ a na: pi:skovníku ■ sou dety.↓

6 ■■■ je hesky ■ a pak za chvi:li ↑ pudeme do školy ■ na oběd↓

Vysvětlení:

1 Chodíme tady v parku.

2 Jsme tady venku a svítí sluníčko.

3 Je tady moc stromů a taky psi, my a ptáci.

4 Na lavičce sedí paní a má malé mimino, které vozí v kočárku.

5 Sou tady houpačky a na pískovišti jsou děti.

6 Je hezky a za chvíli půjdeme do školy na oběd.
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