
6. Přílohy 

 

6.1 Kresba lidské postavy 

 

6.1.1 MŠ (září) 

 

                          Anna – známka 3                                                            Antonín – známka 3  

                                                  
 

Eliška – známka 3                                          Laura – známka 4                                   Ludvík – známka 4 

                                                       
 

 

  

           Michal – známka 3                                   Miriam – známka 3                               Šimon – známka 4 

                      



       Vítězslav – známka 5                               Vojtěch – známka 4                                  Adéla – známka 2 

              
 

                 Alexandr – známka 4                                                                           Anna – známka 3  

                                
 

                                   Barbora – známka 2                                                           Dominik – známka 2 

                        
 

 



               Ester – známka 3                           Karolína 1 – známka 3                           Karolína – známka 3 

              
 

           Linda – známka 2                                     Matyáš 1 – známka 3                           Matyáš 2 – známka 3 

                                            
 

                Natálie – známka 2                             Simona – známka 2                             Vojtěch – známka 3 

         
 

 

 

 



6.1.2 MŠ (únor/březen) 

 

          Antonín – známka 2                                      Eliška – známka 2                               Ludvík – známka 2 

                                     
               Michal – známka 2                                 Miriam – známka 2                                  Šimon – známka 2 

              
                             Vítězslav – známka 4                                                     Vojtěch – známka 3 

                  



 

                                        Alexandr – známka 3                                             Anna – známka 2 

 

                                  
                  Barbora – známka 2                                                                        Dominik – známka 2 

                         
                   Ester – známka 3                              Karolína 1 – známka 3                               Karolína 2 – známka 1 

                     
 

 



        Linda – známka 3                                Matyáš 1 – známka 4                            Matyáš 2 – známka 3 

                  
             Miriam – známka 2              Natálie – známka 3             Simona – známka 3         Vojtěch – známka 3 

     
6.1.3 První ročník ZŠ (září) 

 

              Jakub 2 – známka 4                             Michaela – známka 3                          Michal – známka 3 

                   



                             Nikol – známka 3                                                   Nikola – známka 2 

                            
                                   Patrik – známka 4                                                         Richard – známka 3 

                    
                                   Táňa – známka 2                                                                    Veronika – známka 3 

   
 



            Viktorie – známka 3                                 Filip – známka 2                             Karolína – známka 3 

                                
    Kateřina – známka 2                Ladislav – známka 1                 Marek – známka 2               Markéta – známka 2 

                        
             Ondřej – známka 2                                     Rozárie – známka 3                             Samuel – známka 4 

         



       Sebastián – známka 3                             Tobiáš – známka 3                               Vojtěch – známka 4 

      
 

  

6.1.4 První ročník ZŠ (únor/březen) 

 

         Jan – známka 2                           Jakub 1 – známka 3                                     Jakub 2 – známka 3 

 
         Michaela – známka 2                          Michal – známka 2                           Nikol – známka 3 

              
 



         Nikola – známka 3                            Patrik – známka 3                                    Richard – známka 3 

                             
                          Táňa – známka 2                                                      Viktorie – známka 3 

 
                        Filip – známka 2                                      Karolína – známka 3                Kateřina – známka 2 

                            
 



              Ladislav – známka 2                                Marek – známka 1                            Markéta známka 2 

                   
               Ondřej – známka 2                                      Samuel – známka 4                      Sebastián – známka 2 

 
                               Tobiáš – známka 3                                             Tomáš – známka 2 

 
 



Vojtěch – známka 3 

 
 

 

6.1.5 Druhý ročník ZŠ (září) 

 

              Alexandr – známka 1                        Daniel – známka 2                        Jakub – známka 2 

 
                                          Ethel – známka 3                                                          Kristýna – známka 2 

        
 



          Marek – známka 2               Michaela – známka 3               Petr – známka 2                Sára – známka 1 

 
      Veronika – známka 2                   Adam – známka 3                           Aleš – známka 3        Anička – známka 2 

         
   Elena – známka 2              Eliška – známka 1                       Filip – známka 2                      Jakub – známka2 

 



          Johana – známka 2                 Julie – známka 2                  Karolína – známka 2               Matěj – známka 3 

 
 

     Miroslav – známka 2               Miroslava – známka 2            Richard – známka 2          Rostislav – známka 2 

     
           Sára – známka 1                 Svatopluk  – známka 3                     Šimon – známka 2     Veronika – známka 3 

 



6.1.6 Druhý ročník ZŠ (únor/březen) 

 

       Alexandr – známka 3                    Dan – známka 2                    Ethel – známka 2            Jakub – známka 2 

 
   Kristýna – známka 2              Marek – známka 2                  Michaela – známka 3             Petr – známka 1 

               
    Sára – známka 1             Veronika – známka 1                    Adam – známka 2                           Aleš – známka 1 

                    
 



    Anna – známka 1                     Elena – známka 1                 Eliška – známka 2                   Filip – známka 2 

                   
 

 

            Jakub – známka 1                Johana – známka 1               Julie – známka 2                 Karolína – známka 2 

                             
                       Matěj – známka 2                            Miroslav – známka 2                       Miroslava – známka 2 

                      



      Richard – známka 1                     Rostislav – známka 2                Sára – známka 1               Šimon – známka 1 

                  
                                   Svatopluk – známka 3                                           Veronika – známka 2 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Napodobení psací věty  

 

6.2.1. MŠ (září) 

 

       Vít – 5             Šimon – 5               Ludvík - 4                  Eliška – 3                  Adéla – 2              Vojtěch – 3               

 

            
     Simona - 2          Natálie – 4            Barbora – 3         Dominik – 3            Ester - 2          Karolína (1) – 4             

 

    
    Linda – 3           Miriam – 3               Matyáš – 4             Matěj - 5 

            
 



6.2.2 MŠ (únor/březen) 

 

   Antonín – 2             Eliška – 3                             Šimon – 3                            Miriam – 3   Vít – 3                   

 
        Vojtěch – 3            Anička – 3               Alex - 2                Anna – 2              Dominik – 3                        

          
       Karolína (1) – 3          Karolína (2) – 2             Matyáš (1) – 4                  Matyáš (2) – 4             Miriam - 3 

         
 



 
                Natálie – 3                                            Simona – 3                                                Vojtěch - 2 

                                                  
 

6.2.3 První ročník ZŠ (září) 

 

          Jan – 3          Viktorie – 3         Verunka – 3         Táňa – 3          Richard – 3         Patrik - 3 

 

 
          Nikol – 3                 Nikola – 3             Michal – 2         Michaela – 3           Jakub 1 - 3   

 



 

        Jakub 2 – 3      Vojtěch – 2        Tomáš – 2     Tobiáš – 3        Sebastián – 3          Samuel – 4       Rozárie – 3  

          
 

     Ondřej – 2         Markéta – 2      Marek – 2      Ladislav – 2       Kateřina – 2     Karolína – 2         Filip – 2  

 
 

6.2.4 První ročník ZŠ (únor/březen) 

 

         Jan – známka 2      Michaela – 2               Karolína – 1                  Ladislav – 2                  Marek - 2 

  



           Tobiáš – 1                 Vojtěch – 2               Tomáš – 2              Kateřina – 1               Filip – 2  

 
 

 

6.2.5 Druhý ročník ZŠ (září) 

 

             Alexandr – 2                      Dan – 1                  Ethel – 1                     Jakub – 1                 Marek – 1  

 
               Adam – 1                     Aleš – 1                        Anna – 1                      Elen – 1                   Eliška - 1 

 



6.2.6. Druhý ročník ZŠ (únor/březen) 

 

          Alex – 1                   Dan – 1                   Ethel – 2                 Jan – 1                     Kristýna - 1 

 
 

       Adam – 1                         Filip – 1                       Jakub – 1                    Julie – 1                        Karolína - 1 

 
 

 

 

 

6.3. Obkreslení skupiny teček 

 

6.3.1 MŠ (září) 

 

                   Anička – 3                             Eliška – 3                         Ludvík - 4 

        
 

 

 



               Miriam – 2                        Šimon – 2                               Vít – 3                          Matěj – 3                                      

 

 
                   Matyáš - 4            Miriam – 2                        Linda – 2                               Michal - 2 

 
              

                    Ester – 2                       Barbora – 2                           Anna - 2                             Alexandr – 3                            

 
                 Natálie – 3                        Simona – 2                            Vojtěch - 3 

 
 

6.3.2. MŠ (únor/březen) 

 

                 Vít – 1                                    Miriam - 2   Šimon – 1                            Ludvík – 2                       

 

 



                 Eliška - 2                             Vojtěch – 2                       Simona – 1                        Natálie – 2    

 
 

                 Miriam – 2                                Matyáš (2) – 2                Matyáš  (1)– 3                       Karolína (2) - 2 

 
                Karolína 1 – 2                             Ester – 2                             Dominik – 2                    Barbora - 3 

 
6.3.3 První ročník ZŠ (září)  

 

              Jakub – 4                             Jakub – 3                                Michaela – 3                          Michal - 2 

 
                  Nikola – 3                            Nikol – 2                                 Richard – 3                         Táňa - 3 

 
 



6.3.4 První ročník ZŠ (únor/ březen) 

 

                    Filip – 2                                       Kateřina – 1                                Vojta – 1  

 
             Ladislav - 3                            Samuel - 3                       Tobiáš – 1                           Sebastian - 2 

 
6.3.5 Druhý ročník ZŠ (září) 

 

      Ethel – 2                        Marek – 2                             Petr – 2                         Sára - 3 

 
                   Alexandr – 2                        Kristýna – 1                       Aleš – 1                                Anna – 2  

 
                     Elena – 1                        Eliška – 2                       Matěj – 2                          Svatopluk - 2 

 



6.3.6 Druhý ročník ZŠ (únor/březen) 

 

 

                       Ethel – 1                                       Jan – 1                                       Kristýna – 2  

 
                           Michaela – 1                                         Alexandr – 3                                Veronika – 1  

 
                   Jakub – 1                                Johana – 2                                              Eliška - 2  

                     
                   Elena – 2                                          Julie – 2  

 
 



6.4 Test verbálního myšlení 
 

6.4.1. MŠ (září) 

 

Anna – známka 3 (1 bod) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Papáme polívku. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Vitamíny. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auto zastavilo. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Telátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočičce, papají granulky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zastavilo na červené. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nepodobají se, kladivo klepe.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Veverka jí oříšky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je delší, ten druhý je menší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.  

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý rychle umře.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Protože se za to dávají penízky.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Stydí se. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Kdyby tam byl pes, tak aby neštěkal.  

 

Antonín – známka 3 (10 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nevrazili auta do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají oba fousky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Musí zabrzdit na červenou. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají oba dřevěné držátka.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají chlupy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, traktor, náklaďák.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má fousy, mladá nemá.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli sílu.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít z práce penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Eliška – známka 3 (3 body) 

1.  Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Papáme oběd, polívku. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma, taky je tam měsíček a hvězdičky. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby někdo nemohl vypadnout. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Hmm, asi telátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají rádi granulky. 



11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby tam šli lidi nebo byla červená, tak aby zastavil.  

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekera seká.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají chlupaté kožíšky.  

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

zabouchává kladivem, šroubek se vrtá vrtákem nebo šroubovákem. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý žije déle.   

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli rovnováhu na kolo.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bude krást peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Laura – známka 4 (-8 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Nevím. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Nevím. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Slepici. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Nevím. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Ludvík – známka 3 (5 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Večeříme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Noc, není světlo. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nejelo auto a nenarazilo do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, pejsek honí kočičku, hrají si. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zastavit na cestě. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladivo bouchá hřebíky, sekera kácí stromy, mají taky stejné 

držáka ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají oba kožich, a taky čtyři nohy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se zadělá něčím jiným, zatahuje se šroubovákem a hřebík se zaťukává kladivem. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Tramvaj, vlak, autobus, trolejbus, taxík, auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý ještě roste, starý už neroste a 

může se stát, že umře.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se něco naučili.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevydělá peníze, může se stát bezdomovcem. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděl na jaké číslo to má doručit. 

 

 



Michal – známka 4 (-7 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Svačíme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. Co to je závora? 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Já neznám hodiny. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. To neznám.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Nevím. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když pojede jiné auto, tak aby zabrzdil. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím, co to je.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má hůl.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Protože se na to chcou lidi dívat.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Miriam – známka 3 (11 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auta nevrazily do jiného vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Bazén. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Asi ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, jak pes vidí kočku, tak za ní 

hned utíká. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když jede auto, tak musí zabrzdit a počkat, i na červenou. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Oba jsou stříbrné. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Stroje, kombajn. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, traktor, náklaďák.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Když je někdo starý, tak zemře.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli sílu, aby vyhráli soutěže. 

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to bylo pěkné, když se do toho podívají. 

 

Šimon – známka 4 (-6 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Pracujeme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Noc. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Nať. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Třeba selátko?  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, žijou spolu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 



14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje, je takový kulatý. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Cesta.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože nebude mít sílu. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Vítězslav – známka 5 (-14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jdeme do školky. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Večer. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Nevím. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože tam nesmí vlaky jezdit. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? To já nevím, ovce má asi selátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Slepičce, chce honit slepičky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zastavit auto. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladivo je jiné.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Tenis.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože je unavený. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby si to mohli zapamatovat. 

 

Vojtěch – známka 4 (-9 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jdeme do školky. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Večer. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Jablko. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože jsou zavřené. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Od ovce asi telátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Slepici, aby ji mohl honit. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zastavilo na cestě. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají oči. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Zkusil 

bych to zašroubovat. 

15. Kopaná, skok vysoký, tenis, plavání… to jsou? Já umím hrát fotbal. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je veliký, mladý je malinký.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby tam nejezdili, jak se budou koupat.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože se jim nechce pracovat. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby mohli vědět, co nakoupit. 

 

Adélka – známka 3 (12 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 



6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? To já neznám tu závoru. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Ne, to já neznám. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Od ovce nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají oba 4 nohy a taky ocasy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo úplně zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Já nevím, jak to vypadá.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Motorka, čtyřkolka, auto, autobus, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vousy šedivé.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby netloustli.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá pak penízky, nemůže si nic koupit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to vzal pošťák. 

 

Alexandr – známka 3 (11 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Mráz. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nejely auta, stala by se bouračka. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy a čtyři tlapky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Protože by mohlo nabírat něco plného, a když by jelo z kopce, tak by to 

mohlo přepadnout. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladivo zatlouká, sekera seká.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, tlapky, chutná jim oběd. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

zatloukává kladivem, šroubek šroubovákem se vrtá. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Já znám hasičské auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? On je děda, druhý je nový a není děda.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Chtějí se na to dívat.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Protože to je pro někoho. 

 

Anna – známka 3 (7 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? To fakt nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Slepičce. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit před rokem. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se zakroucuje, hřebík se zatlouká. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, vlak, autobus, tramvaj, motorka, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je malý, druhý je velký.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly.  



19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím, nechce pracovat. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Barbora – známka 3 (11 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? To já nevím, já to neznám. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Neumím to poznávat. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jo, ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas a špičaté uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo úplně zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Hrajou si spolu. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Soutěže. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, traktor, koloběžka, trojkolka, motorka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vousy, hůlku, nerad se ohýbá.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli chudí, aby mohli vyhrát medaile.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby někdo poznal, co je v dopise. 

 

Dominik – známka 2 (15 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby lidi nevypadli. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města, já jsem v Praze byl. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Hmm, asi ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají oba fousky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zastavit, když chcou. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají tyčky ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Dlouhý ocas a taky zuby. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje, hřebík se zaťukává. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Soutěže. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vlak, autobus, auto, skútr, trojkolka, čtyřkolka, džíp, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý člověk už stárne, starý má tyčky.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli chudí, aby mohli vyhrávat, aby byli rychlí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, co tam mají zabalit. 

 

Ester – známka 4 (-1 bod) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Vstáváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože jede další vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, hrajou si spolu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Protože brzdí, aby uhlo dalšímu autu. 



12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekají.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? To nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje, hřebík se tluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Musíme se umýt. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Modrou.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je velký a druhý malý.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli velcí a silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? To nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Karolína 1 – známka 4 (-4 body) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Svačíme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nevjely auta pod vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, nejsou stejné. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit, když potřebuje. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Karolína 2 – známka 2 (20 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Jinak by auto narazilo do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají tlapky, fousy, zoubky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když dává přednost, musí zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Tyčky ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, tlapky, uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Motorka, skútr, auto, autobus, vlak, limuzína.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má fousy, nemá takové svaly.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá pak penízky, nic si nekoupí. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, čí to je. 

 

Linda – známka 3 (10 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 



5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím, asi aby nevypadli. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Pracuje se tam. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají fousky a drápky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby někdo chtěl přejít cestu, tak aby zastavil. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Ja nevím, jak vypadají.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Asi závody. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Já znám auto, vlak, motorka, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má šedivé vousy.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Mohli by mít přestávku.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Mohlo by je něco bolet. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Kdyby to chtěli poslat. 

 

Matěj – známka 3 (13 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Mráz. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože se musí podívat. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, nejsou stejné. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jel z velkého kopečka, tak musí zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? To, čím se klepe, je ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? To nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje vrtačkou, hřebík se tluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Kamión, bagr, tatry (po vysvětlení, co je dopravní prostředek).   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je malý.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby dostali pohár. 

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nejsou pak peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Matyáš 1 – známka 3 (5 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Máme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože jede vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko?  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, hrajou si spolu, honí se. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Musí zabrzdit, když jede auto. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekera seká, kladivo tluče.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje, hřebík se bouchá. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Zelenou, zákaz a stopka (i po vysvětlení, co je dopravní prostředek).   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Dospělý je velký.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli malé břicho.  



19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Pracovat se musí hodně. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Miriam – známka 3 (10 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Měsíc. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Mohla by se stát bouračka. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Panelák. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Slepice, jsou hnědí oba. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jelo moc rychle, tak musí zabrzdit, když jedou třeba přes koleje. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají držátka ze dřeva, klepátka ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají stejnou barvu. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Já je neznám.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je starý, druhý je mladý.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli pohyb, aby nebyli tlustí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nedostane pak peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se to rozeznalo. 

 

Natálie – známka 3 (13 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? To já nevím, co to je závory. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Opravujou to tam. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně, jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Slepici. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zastavilo na cestě. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají tyčky ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají drápky a čtyři tlapky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Ježdění. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má fousy šedé.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Neměli by penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Simona – známka 4 (-3 body) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Noc. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se vědělo, že jede vlak a auto zastavilo. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Bazén. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Slepici. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když pojede rychle, tak musí zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  



13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Vojtěch – známka 3 (11 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Hvězdy. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Neviděli by, kdy jede vlak, tak aby to věděli ti 

v autě. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, kočička se psů bojí. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jeli rychle, pak musí zmáčknout brzdu, aby zastavil. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Tyčky ze dřeva, a pak jsou i ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? To nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se vrtá, hřebík se tluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je dědek, druhý je děcko.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se lidé dívali na sport.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, vyhodí ho z obchodu. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, že je to pro něho. 

 

 

6.4.2 MŠ (únor/březen) 

 

Anna – známka 2 (18 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Je oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby někdo nespadnul. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají oba ocas, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo do stromu, nebo do druhého auta. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva a taky ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Uši, drápy, ocas, umí skákat po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík 

má pichláky, šroubek se šroubuje, hřebík tluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cvičení. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vlak, auto, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je mladý a druhý starý, starší je 

větší, mladší je menší.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, aby vyhráli pohár.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít svaly, nebude mít penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby tam někdo nevešel a pes ho nepokousal. 

 



Antonín – známka 2 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? To nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, fousky a ocásek mají stejný. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby šli přes cestu lidi, tak aby auto mohlo zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou železné a ty tyčky jsou ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas a chlupy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus, auto, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to pan pošťák poznal. 

 

Eliška – známka 2 (16 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jíme oběd a polívku. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože, no nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají oba fousky a ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit třeba někde na červenou, na náměstí, když je 

nehoda, tak aby mohl zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Hůlky na držení, které jsou ze dřeva nebo ze silného plastu a 

nahoře jsou ze železa. 

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Obě mají stejné špičaté uši, fousky a ocasy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Kladivem 

se bouchá ten rovný, ten hřebík. A šroubuje se šroubek. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cviky. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má starší obličej, takový škaredý, 

mladý má hezčí.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby mohli trénovat, aby mohli vyhrávat.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Stane se z něho zloděj, protože nebude mít 

penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Když tam nebude známka, tak to pošta nepříjme. 

 

Laura – známka 3 (3 body) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Večer. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nevypadli. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím poznávat. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři packy. 



11. Proč má každé vozidlo brzdu?Nevím. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Tyčky jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, kamión.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to pošťák poznal. 

 

Ludvík – známka 2 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože, aby se nesrazilo auto s vlakem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To neznám.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas a čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby kdyby jelo rychle, tak aby mohlo zastavit, třeba z kopce, když se to 

rychle rozjede. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekera buší do stromu, kladivo buší taky, držátka jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocasy mají, oči. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Kladivem 

se bouchá šroubek, vrtačkou pak hřebík. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, taxík, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je malý, starý je velký.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se cvičilo, aby měli sílu.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevydělá penízky a zemře hlady a žízní. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kam to mají doručit. 

 

Michal – 3 (8 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Spíme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? No, to nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To druhé neznám.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, chodí na vodítku, mají taky 

drápy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jelo druhé auto, aby mohlo zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocasy a zuby. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je už velký.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? To nevím. 

 

Miriam – známka 3 (13 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 



2. Ráno snídáme a v poledne…? Spíme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím poznávat. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají kožichy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby brzdilo, když chce zpomalit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Obě mají dřevo.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají kožichy a ocas. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Obě mají 

špičatý konec. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Hraní. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus, auto, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Když žije někdo dlouho, tak zemře.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Musí mít svaly, chtějí být silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože se mu nechce pracovat, nechce mít 

svaly. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Když jede maminka pro dítě, tak se zastaví. 

 

Šimon – známka 3 (13 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jdeme do školky. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? To nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Selátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři packy a ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zastavit, aby se nenabourali. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají čtyři packy, ocasy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje, hřebík se tluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je starý, mladý je mladý.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby mohli být silní, aby mohli mít peníze.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze, nemůže si nic koupit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se mohlo poznat od koho to je. 

 

Vítězslav – známka 3 (3 body) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Nesnídáme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Večer. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože, jede vlak a přes koleje nesmí auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, hmm, nevím. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zabrzdit, když je křižovatka nebo okruh. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou oba ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 



15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se vědělo, čí to je. 

 

Vojtěch  - známka 3 (3 body) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Večeříme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby lidi nechodili na koleje. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To neznám.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Slepici. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo brzdit, třeba na červené, na cestě musí počkat, než nastoupí 

ostatní. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera?Jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocasy mají. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Píchneme 

se o ně. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Aby měli svaly. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vlak, auto, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, aby nespadli.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá pak svaly. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Adélka – známka 2 (19 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se nesrazilo auto s vlakem, aby tam auta 

nevjely. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím ještě. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Špičaté uči, ocásky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Motorka, auto, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má šedé vousy.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli hubení.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze a nic si nekoupí. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to prošlo. 

 

Alexandr – známka 3 (9 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jíme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Zelenina. 



6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby věděly auta, že jede vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím poznávat 

hodiny. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Hmm, to už nevím, asi kůzle.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy a taky drápky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zastavit, když jede vlak. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera?Třískají a rachotí.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocasy a 4 nohy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se zatloukává hřebíkem, ne vlastně kladivem, hřebík vrtačkou. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, letadlo, limuzína, raketa, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je starší, mladý je menší, starý má 

brýle.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Vydělává se tak, a taky aby byli hubení.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nedostane penízky, nemůže si nic koupit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli komu to posílají. 

 

Anna – známka 1 (24 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože, mají jet auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím ještě. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Já vím, jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, čtyři ťapky, 

čumáček. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo brzdit, třeba na červené na semaforu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátka jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas a čtyři ťapky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se zašroubává, hřebík se zatloukává. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, motorka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím ještě.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Když někdo svou práci neudělá, odnese to 

další. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Protože by nevěděli, kam to mají poslat. 

 

Barbora – známka 2 (17 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože, vlak jede za chvíli, tak aby tam nikdo 

nevjel. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, dlouhý ocas mají. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když jede moc rychle, na přechodu pro chodce musí zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dělají hluk.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech, srst, dlouhý ocas. 



14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má čárky na hlavičce. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, autobus, elektrické kolo, traktor.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je mladší, starý je hodně starý.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby mohli zhubnout, protože to dělají rádi.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože se to nesmí, je to proti zákonu. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli pro koho a od koho to je. 

 

Dominik – 2 (20 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jíme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby věděli auta, že jede vlak a mohli zastavit. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím ještě. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Asi, no nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas, čumák, chlupy a dál 

nevím. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdilo, když jede auto nebo u kolejí před vlakem. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dělají kravál, hodně třískají, mají dřívka na držení, nahoře jsou 

černé.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, drápky a čtyři tlapky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nahoře je 

kopeček, ťuká se kladivem ten hřebík, je špičatý, ten druhý má čárky dokola, nahoře křížek a šroubuje 

se šroubovákem. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, vlak, autobus, kamión, džíp, loď, pirátská loď.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má hůlku, v domově důchodců 

bydlí, mladý má mladé vlasy.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby zhubli, aby vydělali peníze, aby si něco mohli koupit.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevydělá penízky a ztloustl by. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kam to poslali, aby věděli, co v tom je. 

 

Ester – 3 (8 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Když nastoupíme, tak za chvíli pojedeme. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, můžou si spolu hrát. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Musíme brzdit, když nechceme nabourat. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladivo může opravovat, sekera musí sekat dříví.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Srst, ten jí to a ten zas něco jiného. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má ostrou špičku a hřebík taky. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Můžeme to hrát. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, sanitka, popelář, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je děda.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Protože to je sporťák.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Musí se pracovat, nikdo nechce pracovat. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Musíme to pořád lepit a pracovat. 

 

 



Karolína 1 – známka 2 (16 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se nenarazili auto s vlakem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Asi beranice.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit na přejezdu, když jede vlak. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají tyče, za které se drží, ze dřeva, dělají stejný rámus.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Uši, kožich, nos. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sportování. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vlak, tramvaj, auto, autobus, metro.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je už více unavený, mladý je 

silnější.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nebyli tlustí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá penízky, nemá na jídlo. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby došla pošta tomu správnému. 

 

Karolína 2 – známka 2 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko asi.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy a čtyři ťapky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zabrzdit třeba u semaforu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ušima se podobají, mají je špičaté. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je zakroucený. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Kroužky. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus, auto, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je mladý a druhý je starý, jeden 

má blonďaté a jeden šedé vlasy.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Protože někdo má rád sporty, nebo chce zhubnout.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nechce chodit do práce, nebaví ho to. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, jaké to je město, od koho to je, a odkud to je. 

 

Linda – známka 2 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se vlak nenaboural s autem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají fousky, ouška, ocas, 

drápky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit na cestě. 



12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ouška a ocásek. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vlak, auto, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je starý, druhý je mladý, starý má 

šedivé vlasy, mladý třeba černé.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byl dobrý a něco uměl.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby něco věděli lidi. 

 

Matyáš 1 – známka 3 (11 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Papáme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby mohl jet vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To neznám.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy a jsou chlupatí. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zabrzdit, když jdou přes přechod lidé. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladivo bouchá, sekera seká.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, mají domečky na stromě. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se vrtá vrtačkou, hřebík se nevrtá, ale zatlouká. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Bazén. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vlak, autobus, auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má nemocné nohy, mladý ne.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly v rukách a nohách.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevydělá si penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, co píšou. 

 

Matyáš 2 – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nevjely auta nebo všechno, co jede 

po cestě. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím ještě. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit, když jdou lidé, třeba když prší, tak musí přibrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají tyčky ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Čtyři nohy a ocas. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

zaklepe kladivem, šroubek zašroubuje šroubovákem. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus, taxík, vlak, auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je nemocný a rychleji umře.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby se mohli naučit fotbal nebo hokej, chodit na 

bazén.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Kdyby neměli penízky, tak musí chodit do 

práce, kdyby je měli, tak nemusí, nebo mají důchod. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 



Miriam – známka 2 (18 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Když jede vlak, tak aby nenaboural do dalšího 

vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocasy a uši mají. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jel moc rychle a jely další auta, aby mohli zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím..  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Uši, ocas a čtyři ťapky mají. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je kroucený, zamotává se šroubovákem. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Kolo, kamión, vlak, nákladní vlak, auto, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má bílé nebo šedé vlasy, mladý 

třeba hnědé.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Když někdě hodně váží, tak to chce shodit, když je někdo tlustý, 

tak musí sportovat.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Když nepracuje jeden nebo dva dny, tak neví, 

co se stalo, třeba, že mu nepřišla faktura. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Kdyby nenalepili známku, nevěděli by, kdo to poslal, nebo 

z kterého města. 

 

Natálie – známka 3 (4 body) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jíme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby brzdil z kopce. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají drápy a čtyři tlapky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Můžeme plavat. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je velký.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Simona – známka 3 (13 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Zelenina. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nepřejel vlak lidi nebo auto. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím ještě. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Beránek.  



10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocasy mají oba. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohl zabrzdit na semaforu, nebo na přechodu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejná tyč ze dřeva, za kterou se to drží.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Kožich, uši, ocas. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Stejný 

rámus. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Závody. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auta, tramvaj, metro, autobus, vlak, taxík.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý může řezat dřevo a starý už ne.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby mohli mít svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůžou si nic koupit třeba pití. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli od koho to je. 

 

Vojtěch – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nevjely auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zastavili na červenou. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dřevěné tyčky, nahoře mají kov.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocasy třeba. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

ze železa, pronikne dřevem, tluče se hřebík, šroubek se vrtá. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vlak, taxík, autobus, auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je menší, starý má vrásky, bílé 

vousy a vlasy.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby vycvičili nohy nebo ruce.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Neměli by penízky, nemůžou si nic koupit, ani 

jídlo, pak by zemřeli. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka?Aby si to nespletli pro koho to je. 

 

 

6.4.3 První ročník (září) 

 

Jan – známka 2 (19 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nevjelo auto. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To ještě neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas, uši a taky mají stejné 

tělo. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdilo na červenou. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátka jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají stejné čtyři nohy, ocas, tělo, ale mají jinou barvu, veverky 

jsou menší. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík 

má stejnou špičku, mají ale jinou hlavičku, šroubek má závit. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 



16. Které znáš dopravní prostředky? Nohy, kolo, trolejbus, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Dospělák je velký, děcko je malé.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bude mít špinavý dům, nebude mít peníze a 

bude chudý jako kostelní myš. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se poznalo, kdo to komu dal. 

 

Jakub 1 – známka 2 (17 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jíme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Jídlo. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nejezdili auta a nevrazili do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Koupaliště. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, chodí po čtyřech, mají 

chlupy, drápy, zuby a oba umí lovit. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Protože musí zabrzdit na červenou na semaforu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají takový nárazník a sekerka má na druhé nárazník, oba mají 

topůrko.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Chlupy, skáčou po stromech, mají chlupatý ocas, lezou po 

stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

ma zatočené. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, koleje, vlak, motorka, náklaďák.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý chodí pomalu, mladý jezdí na 

snowboardech a bruslích a žení se, mladý cestuje, starý nemůže, taky nechodí do vody.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Chtějí mít vypracované tělo, chtějí všechno umět, aby si mohli užít 

volno.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože nemá pak benzím v autě, nebo to je 

daleko, a nemá pak peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se to odeslalo, aby věděli, čí to je a komu to poslali. 

 

Jakub 2 – známka 2 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nikdo nevypadnul. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, pusa, čtyři nožky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když zabrzdí, tak nenarýpou. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocasy, fousky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má dírky. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sportovní věci. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus, kamión, auto, vagóny.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Staří nemají vlasy.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Protože je to baví, že se aspoň něco naučí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

 



Michaela – známka 2 (18 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nikdo nevypadnul. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, nožky mají čtyři, čumáček. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když někdo přejde a auto ho neuvidí, tak musí zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekají stromy, mají dřevěné držátko.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Fousky, ocas, čumáček. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sportovní věci. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, letadlo, vrtulník, balón, vlak, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vrásky, mladí je nemají.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli ruce hezky procvičené.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože je tlustý. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Jinak by rodiče nevěděli, jestli udělali správně nebo ne. 

 

Michal – známka 2 (18 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jíme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože by auto narazilo do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Republika, vlastně to je město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas, uši, čtyři tlapky mají a 

taky čumáček. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit na cestě. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekera seká, kladivo tluče, držátka jsou ze dřeva, na konci je 

kámen.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Tlapky mají čtyři, ocas, čumáček, veverka louská oříšky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

tlustší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, kamión.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden je malý a druhý velký.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby vyhrál cenu, aby byl silný.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůžou jet na dovolenou, že bude 

bezdomovec, protože nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to bylo zdobnější. 

 

Nikol – známka 3 (10 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Svačíme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože jinak nevíme, jestli jede vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čumáček, pes štěká, 

kočka mňouká. 



11. Proč má každé vozidlo brzdu? Abychom nenarazili do auta. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají stejné dřevěné držátko, používá se to na dřevo.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Chlupy, umí šplhat po stromech, umí skákat po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

můžeme vytáhnout kleštěma nebo jak se to jmenuje. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Nevím. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, koleje, traktor, vlak, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý chodí pomalu, starý nemůže 

daleko.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby trénovali tělo, aby nebyli nemocní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože by nebyl zdravý. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli od koho to je. 

 

Nikola – známka 2 (19 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Jíme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože by auto narazilo do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Republika. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas, uši, nosánek, čtyři 

tlapky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit nebo zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera?Může se s nima pracovat.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Čtyři tlapky, ocas. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je hrubší, hřebík je tenčí. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, kamión, traktor.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má natáhnutou kůži, mladý ji má 

jinou.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby dostal penízky, aby měl svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude vydělávat penízky, nemůže si nic 

koupit ani jídlo a umře hlady. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to bylo hezčí. 

 

Patrik – známka 3 (11 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Večeříme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Měsíc. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Příroda. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože by někoho přejel vlak, kdyby tam 

vešel. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To ještě neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Selátko, ne to je vlastně od prasete, tak 

nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají chlupy a fajné uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenaboural do auta nebo do domu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Oba mají držátka ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají chlupy, ocasy, oči. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je delší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, kolo, vrtulník, autobus, letadlo, vlak.   



17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý umí více běžet, starý je menší, má 

málo vlasů.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, aby mohli běhat, aby měli legraci.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože bude blbej, protože nebudou mít 

peníze, pak je nebudou mít rádi chlapi. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Protože by nikdo nevěděl, jestli je pejsek divoký nebo ne. Aby 

věděli od koho je ten dopis. 

 

Richard – známka 2 (16 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Si dáváme oběd. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, když je velká kočka, tak ji 

pije pes vodu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Protože když je cesta, tak musí zabrzdit, aby chodci mohli projít. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné držátka ze dřeva, kladivo je na zatloukání hřebíků.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Veverka může rozlousknout oříšky, umí stejně rychle běhat. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Jeden se 

vrtá šroubovákem a jeden kladivem, ten hřebík. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cvičení. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, může se tam dát hudba, DVD.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý nemůže dobře běhat, mladý běhá 

jak Fittipaldi.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli rychlí a měli svaly, a mohli dělat závody.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože by mohl dostat mořskou nemoc, 

kdyby byl na moři a nechytal ryby. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby pán pošťák věděl, kam to má doručit. 

 

Táňa – známka 2 (16 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Třeba si hrajeme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Ufo, rychlý auto. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, pes honí kočku, ta utíká. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Protože, když je červená, tak aby mohli zastavit a nenabourat, musí mít i 

airbacky. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekera je na dřevo, oba jsou ze dřeva a ze ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Kočka honí veverku a oba lezou po stromech, mají obě uši do 

tvaru trojúhelníku, kroutí se jim ocas. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroub má 

větší dírky, aby se zašrouboval, hřebík je tenčí. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cvičení. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Motorka, autobus, vlak, auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vrásky, mladý jezdí na kole, 

starý ne, protože ho budou bolet nohy, starý má třeby tyčky, aby mohl chodit.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nebyli tlustí, jinak by museli do nemocnice a zemřeli by, 

prasklo by jim břicho.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Když starý pracuje a nikdo mu nechce 

pomoct, tak umře. 



20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to poznal, že to je od kamaráda. 

 

Veronika – známka 2 (15 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Večeříme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby někoho nepřejel. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, chlupy, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenaboural do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají stříbro obě.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Chlupy mají. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má takové to zatočené, hřebík je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kolo, padák, autobus, letadlo, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý neumí tak běžet, má bílé vlasy, 

mladý má hnědé a žluté.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebudou mít peníze, jinak je lidi nebudou mít 

rádi. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby si něco mohli kupovat. 

 

Viktorie – známka 2 (15 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se nenabourali s vlakem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, jsou kamarádi, mají čtyři 

nohy, ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby se nestala havárka. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátkama ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Chlupama. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

velký, šroubek je malý. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Disciplína, sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus, motorka, auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má starou kůži, mladý ji má 

mladou.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bude mít špinavé ruce. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli od koho to je. 

 

Filip – známka 3 (12 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 



8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Hmm, to nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, bijou se, mají uši a čumáček, 

taky hlavu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když jede z kopce, tak aby nejel dozadu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají placatou špičku.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Uši, čumák, tělo, čtyři nohy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Mají 

křížek, poznal bych je podle velikosti, a šroubek má ještě takové koužky. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Bagr, trolejbus, značky.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má hůl nebo vozík, mladý umí 

jezdit na kole.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Musí se hýbat, protože je pak všechno bolí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Když nechcou pracovat, můžou se zranit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Karolína – známka 2 (22 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se vlak nenaboural s autem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají fousy, ocas, čumáček, 

může mít stejnou barvu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby naskočila na semaforu červená, tak aby nenaboural. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají držátka ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Čumák, tlapky, fousky, drápky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

špičatější, takový jakoby do šikma. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, cisterna, náklaďák, letadlo, vrtulník.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vrásky a spoustu znamének a 

černé zuby.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se tělo hýbalo, je to zdravé.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Stane se z něj lenoch a nemusí se hýbat. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Kateřina – známka 2 (21 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se řidič neporanil. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají drápy, vlčák má uši jako 

kočka. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby neublížil člověku, aby ho nepřejel. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekýrkou je ostrá.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Špičaté uši, jedí ptáčky, umí dobře skákat. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je vlnitý, hřebík ne, šroubek má nahoře dírku. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 



16. Které znáš dopravní prostředky? Motorka, kolo, koloběžka, letadlo, vrtulník, policejní auto, člun, sáně, 

boby.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má fousy, mladý ne, obličej a ruce 

mají takové staré, jako vrásky, starý má hrubý hlas.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nebyli líní, aby mohli někam chodit.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít žádné peníze, nic nekoupí a bude 

mít hlad. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli mapu, aby věděli číslo domu. 

 

Ladislav – známka 2 (22 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby do vlaku nikdo nenarazil. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, pijou oba mlíko, mají ocasy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenarazil do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátka ze dřeva a kovové je to , čím se seká.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Stejné špičaté uši, zuby. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

menší, šroubek má takové zakulacené. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Trénování. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Traktor, letadlo, autíčko, kombajn, lodička, náklaďák, kamión, 

autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý se zmenšuje, mladý furt roste. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli velké svaly, medaili a penízky.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože je zlobidlo, nemůže si nic zaplatit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli pro koho to je. 

 

Marek – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Auta, aby tam nevjely. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas a drápy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jel moc rychle, tak musí zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Oba můžou bouchat, mají dřívka jako držátka.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Zuby, obě šplhají na stromy, skáčou z větve na větev. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

ostřejší, šroubek se zašroubuje vrtačkou, hřebík se může zatlouct, šroub má závit. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, náklaďák, autobus, motocykl.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý nemůže už tolik dělat jako mladý, 

starý má hůl, špatně vidí, více ho všechno bolí.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Může si chodit na závody, může se tím i živit.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nedokáže si sám nic udělat. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby pošťák věděl, kam to má doručit. 

 

Markéta – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 



3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auta tam nejezdily a nesrazili se. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, čtyři nohy, fousky, ocas, 

čumák. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby, když odbočuje, nejel stejnou rychlostí. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátko mají ze dřeva a nahoře jsou kovové.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocasy, uši, obě umí skákat. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroub se 

musí zakrucovat, hřebík se tluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sport. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Kůň třeba, motorka, auto, kamión, autobus, osel.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vousy, je pomalejší. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli zdravější.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bude z něho lenoch, bude zlý. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to prošlo. 

 

Ondřej – známka 2 (18 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, honí se. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby neujel. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné držátka ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Chlupaté jsou, mají hodně blech, chundelatý ocas. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je menší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autíčko, lodička, letadlo, kamión, džíp, kombajn, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je rovný, starý je hrbatý, starý 

moc neumí chodit.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby dostali cenu, aby uměli skákat.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude bohatý, bude lenoch. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděl, kdo to poslal. 

 

Rozárie – známka 2 (15 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby člověk nevypadl ze dveří. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? V Praze je divadlo, je to město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, honí se, mají ocásek, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když jede z kopce a rozjede se a nemá brzdu, tak nemůže zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ostré.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nic nemají, jo vlastně ocas. 



14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

velký, šroubek je malý, podle barvy bych je poznala. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, taxík, značky, limuzína, kamión.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je moudřejší, umí víc chodit, víc 

se hýbat, starý se tak nehýbe, mladý rychle chodí. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se hodně hýbali, když se nebudou hábat, budou je bolet záda, 

a aby vyhráli pohár.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Aby nebyli unavení a mohli se postarat o děti. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kam to pošlou. 

 

Samuel – známka 2 (19 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Dinosaurus je dobrý, kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Si hrajeme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Auto, aby se nesrazilo s vlakem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, zuby, honí se, někteří si 

hrajou spolu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenarazil do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátka jsou dřevěné, nahoře jsou železné.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Trošku podobnou velikost, umí lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Zatloukají 

se oba. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, čtyřkolka, vlak, hasičské auto, loď, motorový člun, 

brusle.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Otech je mladý, starý je děda. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli dost silní, aby se jim nikdo nesmál.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Mohl by umřít hlady bez peněz. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděl, který to je dům. 

 

Sebastián – známka 3 (3 body) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Noc. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, nevím. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jel rychle a třeba do příkopy, tak aby zabrzdil. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné dřevěné tyčky.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ničím, možná uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, může se s ním někdo rozvést. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Když zlobíš, dostaneš známku. 

 

Tobiáš – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 



2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby to nespadlo. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Kontinent. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, drápy, uši, ocas, hlava je 

stejná. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Železná hlavička je stejná.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Čumák a ocas mají. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Jsou tam 

takové kroužky na šroubu, musí se zavrtat, hřebík se zatluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, náklaďák, kamión, taxi, autobus, policejní auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý má černé vousy, starý má bílé. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byla zábava.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Aby někdo nemusel dělat dvě nebo tři práce 

za ně. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to nevypadlo. 

 

Tomáš – známka 3 (10 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Měsíc. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nenaboural vlak auto. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, nevím. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jel vlak třeba, tak aby zabrzdil. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Tyčky obě dvě stejné ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas třeba. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

pichlavější. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Silnice.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby jsme měli hodně peněz.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, může mít práci večer a už je 

unavený. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Vojtěch – známka 2 (20 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Kdyby jeli oba, jako auto i vlak, tak aby se 

nesrazili. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas mají stejný a zuby a 

čtyři nohy. 



11. Proč má každé vozidlo brzdu? Abychom mohli zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Zadek sekyry je podobný kladivu.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, zuby, čtyři nohy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík 

nemá díru nahoře na zavrtání. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Silnice, značky, jeřáb, kamión, traktor, formule, čtyřkolka, auto brouk.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý nemůže chodit po schodech, 

nemůže řídit, nemůže chodit na pouť, protože by tam nevydržel, nemůže chodit sám, je nemocný, někdy 

se počůrá v posteli.  

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli štíhlejší a štíhlejší, když je tlustý.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá penízky, nemůže si nic koupit (auto, 

dům, jídlo). 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděl, od koho to je. 

 

 

6.4.4 První ročník (únor/březen) 

 

Jan – známka 1 (30 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Zavírá se to proti autům, aby tam nevjely. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Určeno dobře celá a 

čtvrt. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas mají stejný. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby, když parkuje, tak aby brzdilo a nenarazilo do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátko ze dřeva, hlava je z kovu.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Čenich mají oba, pak chlupy a čtyři nohy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík 

nemá zádrhely a šroubek jo. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, letadlo, vzducholoď, tramvaj, vlak, loď.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vrásky, jiná pleť. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby mohli chránit svoje dívky.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Umřeli by, neměli by prachy. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to poznal ten, komu to patří. 

 

Jakub 1 – známka 2 (18 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Kdyby jel druhý vlak, aby nenabourali 

dveřma. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím ještě. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, chodí po čtyřech. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby auto zastavilo, abysme do něho nenabourali, musíme brzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Oba dva mají dřevěné topůrka, oba umí bouchat.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají chlupy a umí skákat. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má točivé jako vývrtka, hřebík má rovné, hřebík se zaťukává, šroubek se šroubuje. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 



16. Které znáš dopravní prostředky? Kamión, autobus, motorka, auto, bagr, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý nesmí jezdit na koloběžce, na kole. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Chcou být silní a chcou medaile a poháry.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze, nebudou moct nic zaplatit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Protože by to neprošlo, musí vědět, kam to poslat. 

 

Jakub 2 – známka 2 (20 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nenabourali do aut, aby tam nevjely ty 

auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Týmy. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím ještě. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, pusu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo nenabourat, kdyby jelo rychle, tak aby zabrzdil, třeba na 

červenou. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má díru a hřebík ne. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vrtulník, autobus, auto, motorky, tříkolka, letadlo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý chodí pomalu, mladý rychle, 

mladý je menší. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Mají to rádi, baví je to, můžou zhubnout.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Musí se starat o syna. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby rodiče poznali, jestli dostali jedničku nebo pětku. 

 

Michaela – známka 2 (20 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nikdo nespadl. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím ještě. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři tlapky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když někdo půjde třeba přes přechod, tak aby zabrzdil. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dřevěné to, za co se to drží.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Stejné uši, veverka má střapce, ocásky, chloupky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Podle 

velikosti, šroubek je velký, hřebík je malý. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, letadlo, kolo, taxík, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vrásky, mladý ne. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nebyli tlustí, aby mohli cvičit.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Neměli by čím platit a umřeli by hlady. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby poznali pro koho to je. 

 

Michal – známka 1 (29 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 



5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se nemohli přejet auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit, kdyby jelo proti nim auto nebo zastavit na 

semaforu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Železné jsou a taky ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Drápy, chlupy, ocas, oči, barvy jsou taky někdy stejné. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

větší, šroubek je zakroucený. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, ferrari, náklaďák, vlak, jezdící vozík.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je velký, mladý je malý, starý 

neumí moc rychle chodit. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby mohli kopat, kdyby je někdo chtěl zabít.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Neměli by peníze, nemohli by si nic koupit, 

ani jít na box. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, že to je od někoho. 

 

Nikol – známka 3 (11 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Večer. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby lidi nevypadli. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jelo druhé auto, tak aby mohlo zastavit, když jsou třeba opravy na 

cestě. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas a uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

zastrčí kladivem, šroubek je do židle. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, náklaďák, traktor, koloběžka, tříkolka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Staří se vozí na vozíku, chodí pomalu. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby dostali medaile, byli silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebudou mít peníze, bude chudý, nebude mít 

jídlo. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Neví se jinak od koho to je. 

 

Nikola – známka 2 (17 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když by jelo rychle, tak aby nenarazilo do stromu, tak brzdí. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech, mají ocas a čtyři nohy. 



14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Jeden je 

větší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus, auto, vlak, tramvaj, náklaďák.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je trochu větší. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli zdraví, někdo se tím živí, třeba můj taťka.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Neměli by peníze, byli by chudí, nemohli by 

chodit na výlety. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Patrik – známka 2 (16 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Svačíme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby vlak nepřejel auto, aby nenabourali. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Hospoda. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Nevím.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, umí stejně běhat, mají chlupy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenaboural do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají dole dřevo, nahoře stříbro.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, chlupy, uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Taxík, autobus, auto, traktor, letadlo, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je větší, starý je zmenšený. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, aby vyhráli pohár, aby dostali medaile.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bude z něj lenoch. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to bylo lepší. 

 

Richard – známka 2 (19 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Jiné země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, čumáček. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby přecházel člověk, aby mohl zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Silné, mají držátka ze dřeva, jsou nebezpečné.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocásky, ryhle běhají. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

zatloukává kladivem, šroubek je vidět. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cvičení. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, vlak, letadlo, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý může běhat, starý ne, je pomalý. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, aby se procvičili.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemají pak na jídlo. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Pošťák neví, kam to má doručit. 

 

Táňa – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 



5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Protože by lidé vypadli. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, čtyři tlapky, ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když někdo, kdo by měl nabourat, tak aby zastavil, aby nezabil lidi. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají oba železné a taky jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Obě mají tlapky čtyři, stejné uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

delší, šroubek je menší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cvičení, sportování. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, letadlo, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vrásky, mladý ne, starý má hůl, 

je ohnutý. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby si procvičili svaly, aby zhubli.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože starý potřebuje pomoc. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděl, kam to má dát. 

 

Viktorie – známka 2 (20 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se auto s vlakem nenabourali. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají drápy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Třeba zastaví, když tam jsou policisté. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné ručky ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Chlupy, uši, umí lovit. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík 

nemá díru jako šroub. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cvičení. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Kolo, auto, motorka, vlak, letadlo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má krepatou kůži. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, měli svaly, a byli zdraví.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Neměli by penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, komu to poslat. 

 

Filip – známka 3(12 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Noc. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nevjely auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas, uši, čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, hlava je podobná. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroub má 

křížek. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Letadlo, karavan, vrtulník, auto, autobus, vlak.   



17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý nemá vousy, starý má. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůže si koupit jídlo. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Protože, aby věděli od koho to je. 

 

Karolína – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nenabouraly do auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, čtyři nohy, čumák. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když naskočí na semaforu červená, musí zabrzdit a zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné držátko ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí šplhat po stromech, podobné oči, ocas. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

ohnutý, šroubek je rovný, vlastně naopak, šroubek je zatočený, hřebík je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, kamión.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý může všude jít, nepotřebuje berle, 

starý má berle, kůže na něm visí dolů, starý se už nechodí koupat na bazén. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby mohli skákat, zaběhat si, aby si procvičili svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, nemá na jídlo, nemůže si nic 

koupit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevěděl by, do kterého domu to poslat. 

 

Kateřina – známka 1 (31 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby si neublížili. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Drápy, zuby, jsou to domácí zvířata. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenarazili do jiného vozidla, aby mohli zastavit v garáži. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekerou se dá taky zatloukat, topůrko má špičku.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Chlupy, oči, zuby, drápky, umí skákat a mají ocasy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Jeden je 

hladký, druhý je s ruličkama, a šroubek má taky širší hlavičku. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, autobus, kolo, vozík, vlak, metro.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Hladkou kůži ma mladý, starý má 

vrásky. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní a rychlí, aby byla zábava.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, nemůže se uživit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby došla, aby se to poznalo. 

 

Ladislav – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 



6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nenarazily auta do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, nemají peří, 

ale chlupy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? U přejezdu vlaku musí přibrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Tyč, za kterou se to drží je ze dřeva, a tak jsou ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Čtyři nohy, stejný nosík, chlupy, ocas, zuby. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje, hřebík se tluče kladivem, šroub má křížek. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kolo, loď, motorka, letadlo, traktor, trolejbus, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Stará hlava. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nebyli tlustí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude nic vědět a bude hloupý. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kam to mají poslat. 

 

Marek – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auta nenabouraly do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy a drápy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo na křižovatce na červené zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladívko má zezadu podobný roh jako sekyrka, drží se rukama.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí šplhat po stromech, mají drápy, ocas, podobné uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroub se 

kroutí vrtačkou, hřebík se zatloukává, šroub má závit. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Kamión, tatra, míchačka, auto, vlak, autobus, metro, pendolíno.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý nemůže rychle chodit, má berle, 

mladý může skákat, hýbat se, chodit na hory, starý už ne. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Zdraví a silná těla, aby měli, aby se mohli bránit, aby je nebolely 

nohy.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Práce je důležitá, nepostaví si garáž, nemá kde 

bydlet. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevěděl by do jaké schránky to dát. 

 

Markéta – známka 1 (28 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nejezdily auta a aby se nesrazili. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, ocas, čtyři nohy, nosy, fousy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Musí se rozhlédnout na silnici, zastavit na semaforu, aby nenaboural. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné držátka, ostré.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, umí skákat, drápy, uši, oči, čumáky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Stejná 

hlavička, jeden je jemný, druhý má kolečka. 



15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Kůň, auto, motorka, vlak, metro, autobus, autoškola, taxík.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vousy a vrásky, bílé vlasy, 

mladý ne. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli rychlí, silní, aby se zabavili.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít na nic peníze a bude lenošit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby došla, tam kam má. 

 

Ondřej – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nevjelo auto, nebo nevešel člověk a 

nesrazilo je. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, čtyři nohy, někdy 

barvu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo, nesrazilo třeba někoho, zastavilo na červenou. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné úchyty.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Někdy mají vzteklinu, ocas, uši, blechy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je kratší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kamión, motorka, náklaďák, vrtulník, letadlo, metro, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý nemá vousy, starý má šedé vlasy, 

nemá hezkou pleť, někteří potřebujou berle. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli zdraví, měli sílu, aby dobře běhali.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bydleli by pod mostem, neměli by peníze, 

neměl by je nikdo rád. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli adresu. 

 

Samuel – známka 2 (22 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby žádné auto nevjelo do kolejí a nesrazil je 

vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Hříbě.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají drápky, jsou to zvířata, 

každý má svojí rasu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladivem se tluče, sekerou se seká.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí šplhat po stromech, mají čumák. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje, hřebík se tluká. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, vlak, autobus, letadlo, metro, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý umře, mladý neumře tak rychle, 

starý má hůl. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se bavili, aby mohli trénovat, aby měli svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Je to lenoch, bez práce nejsou koláče. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kde to mají donést. 



 

Sebastián – známka 2 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Noc. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby vlak nesrazil auto. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenarazilo do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátko ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas a uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevydělali by peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Tobiáš – známka 1 (30 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nevjely auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají drápky, čenich, čtyři 

nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když je červená, musí zastavit na semaforu, nebo z kopce. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva a ze železa, železným se klepe.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nos, teda čumák mají. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má zatočené kolečka, takové vroubky, hřebík ne, je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kamión, tramvaj, vlak, autobus, letadlo, loď.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vrásky, vousy šedé. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli rozhýbaní, aby byli zdraví.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nedostane peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, čí to je. 

 

Tomáš – známka 1 (32 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nemohly jet auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Zná dobře hodiny (plný 

počet bodů). 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají fousky, zuby. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby se zavíraly závory, ať to ubrzdí, na semaforu, nebo u bouračky. 



12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Na klepání je to ze železa, a drží se to za dřevo.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, zuby, pusu. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

ostřejší, šroubek má vroubky. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kamión, traktor, letadlo, tramvaj, trolejbus, vlak, ponorka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má knír někdy, vousy jsou šedé, 

má bradavice. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli zdraví.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, čí to je. 

 

Vojtěch – známka 1 (26 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auta nenarazili do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy a chlupy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit po havárce. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Na vrchu mají železo, dole tyče ze dřeva, za které se drží.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, čtyři tlapky, ouška špičaté. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má rovnou hlavičku, pak dokolečka takovou točitou nožičku, hřebík je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Kamión, auto, autobus, motokára, buldozér.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Staří mají vousy, musí někdy nosit 

plínky, někteří užívají více léků. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, někteří to mají jako práci, aby mohli lézt na skály.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kde to mají poslat. 

 

 

6.4.5 Druhý ročník (září) 

 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby něco nepřejeli. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři tlapky, ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdil, kdyby svítila červená. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocásky, drápky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík 

má na konci špičku. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Autobus, auto, vlak, trolejbus, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vousy, měkké nohy a hůl, 

mladý ne. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude vydělávat peníze, nebude mít peníze. 



20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby kam se to má poslat. 

 

Dan – známka 1 (26 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auta nenabouraly do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas, leží a 

sedí. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenaboural. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva, jsou na práci se dřevem.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají packy čtyři. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je točený, hřebík je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Hry, sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, letadlo, autobus, kolo, vlak, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je pomalý. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby vydělávali peníze, aby cvičili.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby poznali, kde to ma vyrazit. 

 

Ethel – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Někdo by mohl vypadnout. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, drápy, mají se rádi. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Mohli by se jinak nabourat. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Na dřevo se používají, vršek je ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Skoro stejný ocásek. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Vlnitý 

šroubek. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kolo, motorka, trolejbus, trakař, autobus, trojkolka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jiná pleť, starý bílé vlasy, nemůže 

chodit. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli chudí, pro zábavu, ze srandy.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebudou mít peníze, práce je dobrá, pracovat 

se musí. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, komu to poslat, aby to bylo správně. 

 

Jakub – známka 1 (24 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Někdo by tam mohl vjet. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 



9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas a drápy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby jel moc rychle, tak musí zabrzdit, jinak by mohl nabourat. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou na dřevo.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt na stromy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je vlnitý. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, trolejbus, náklaďák, čtyřkolka. 

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jiná pleť, vlasy bílé, chůze špatná. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Pro zábavu to dělají, cvičí, můžou něco vyhrát.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, komu to poslat. 

 

Kristýna – známka 3 (9 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, lízají se. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo brzdit z kopce. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou na dřevo.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Nevím. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Podle 

velikosti. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak. 

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je mladý, starý je starý. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Když má někdo krásné psaní, dá tomu pěknou známku. 

 

Marek – známka 1 (29 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Ať nejezdí auta, protože by se mohli srazit. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas a drápy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Protože kdyby jel rychle, mohl by nabourat druhého musí brzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva, hodně ostré, jsou taky ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, chlupy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

větší a zatlouká se, šroub je menší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, tramvaj, kolo, letadlo, traktor, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starší má více paměti, mladý je 

rychlejší, má víc síly. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli peníze, aby byli silní a slavní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Kvůli penězům, a když se neřeže dřevo, 

nemůže topit. 



20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kde se to dostane, bez známky to nejde. 

 

Michaela – známka 3 (11 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se nenabourali. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabourali, musí zpomalit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ostré, stejné dřevěné držátka.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Lezou po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

ostrý, šroubek je těžký. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Nevím.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má hodně roků, mladý málo. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Má málo peněz, je chudý, lidi se na něj zlobí. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Petr – známka 1 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas a 

fousky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby z kopce nenaboural, musí brzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dřevo za které se to drží.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají fousky a ocásky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, kolo, vlak, trolejbus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladej má hladkou kůži, starý ji má 

starou. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní a hubení.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby poznali dopisy. 

 

Sára – známka 2 (21 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby koně a lidi nesrazil. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, sedí a leží. 



11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabourali, musí brzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají čtyři packy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

vyšší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, trolejbus, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladí chodí rychleji. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby je kosti nebolely.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Když něco bude kupovat, nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby poznali, kde to mají poslat. 

 

Veronika – známka 3 (12 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, chodí po čtyřech, jsou to 

zvířata. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit na silnici. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je větší, hřebík je menší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je starší, mladý je mladší. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? V práci jsou peníze a jinak je nebudou mít. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby pošta věděla, kde to má poslat. 

 

Adam – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Telátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, oba loví, pes běhá rychle. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdilo, aby nenabouralo. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladivo taky může sekat, oba jsou těžké a nebezpečné, jsou ze 

železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Obě lezou po stromech, mají ostré zuby. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

zatloukává kladivem, šroubek se šroubuje šroubováke nebo vrtačkou. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, tramvaj, trolejbus, motorka, kolo, traktor.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má berle, špatně chodí a mluví, 

mladí pracují. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, měli poháry a peníze.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze, nemůžou mít pak děti. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 



 

Aleš – známka 2 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zastavil na semaforu, aby nenaboural. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dřevěné tyčky mají.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají fousky, umí šplhat po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroub má 

zatočené, šroubuje se šroubovákem, hřebík je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, tramvaj, traktor, kamión.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je vysoký, mladý je menší, starý 

má vousy, nemá vlasy a má protézu. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby uzvedli těžké věci, aby se ubránili.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Neměli by peníze, byl by z něj bezdomovec. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se to dopravilo, na to samé místo. 

 

Anna – známka 1 (26 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se vlak nesrazil s autem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nepřejelo člověka, kdyby jelo rychle. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dřevěné úchyty a nahože je železo.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají chlupy, ocasy, drápy. Taky umí lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

menší, šroubek je větší. Hřebík má ostřejší špičku. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, vlak, autobus, tramvaj, metro, letadlo, loď.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vrásky, je pomalejší, bolí ho 

záda, mladý je hezký, rychlý, nemá bolavá záda. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, rychlí, aby nebyli tlustí, dělají to taky pro zdraví.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůže mít peníze, válí se jen doma. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se to doručilo správně. 

 

Elena – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se nesrazili s autem ten vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy. 



11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zastavit a nenabourali se. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dřevěné úchytky.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají dlouhé ocasy, lezou po stromech, mají stejnou rychlost. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má zatočené. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, letadlo, loď, autobus, tramvaj, metro.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starého bolí záda, není rychlý, někteří 

mají hůlku, aby si odpočinuli, mladý je rychlý, silný, pohyblivější. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby dobře běhali, aby mohli závodit, byli rychlí, pohyblivější, 

silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nic se nenaučí. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Eliška – známka 3 (10 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenaboural, mohl přibrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? To, za co se to drží, je ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocasy, jsou chlupaté, mají čtyři ťapky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Přechod pro chodce, stopka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starého bolí záda, starý neběhá rychle. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Můžou se naučit třeba na bruslích.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože se někomu nechce, nebude mít peníze, 

nebude mít na jídlo. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Filip – známka 2 (20 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nenabourali auta do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Umí poznat celou a 

čtvrt. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby brzdilo, třeba na křižovatce. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné dřevo na držení mají.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají obě ocasy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se dá zavrtat, hřebík se dá zatlouct. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, hasičské auto, traktor, tramvaj, vlak, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má starou kůži, mladý má mladou. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby se procvičovali, aby byli sportovci, aby 

procvičili nohy.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Kdyby na to neměli čas. 



20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se vědělo, že to je od někoho. 

 

Jakub – známka 2 (19 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby vlak zastavil. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas, drápy a 

fousy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zastavit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? To, za co se to drží, je ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají fousky, chloupky, umí skákat a lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se zakroucuje, hřebík se tluče, šroubek má takové proužky, hřebík je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Hry. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, vlak, čtyřkolka, autobus, dodávka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má berle, fousky má bílé a pusu 

dolů. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli sílu, svaly, peníze, vyhrávali poháry, aby se taky 

nenudili.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím.. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to přešlo. 

 

Johana – známka 2 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Večeříme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, honí se, perou se, mají ocas, 

fousky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabourali, aby nepřejeli semafor. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Tlučou oba.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Honí se, mají ocasy, někdy i stejnou barvu. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má otáčky. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cvičení. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, rychlovak, trolejbus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je dědeček, mladý je rodič, starý je 

menší. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby netloustli, aby byli silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Je unavený. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, že jsou hodní. 

 

Julie – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 



7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zastavit a nenabouralo. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech, mají čtyři packy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má vlnky. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, tramvaj, vlak, metro, kamión.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má šedé vlasy, starý může být 

slepý. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Pro peníze, mají to rádi.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebudou mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, čí to je. 

 

Karolína – známka 2 (17 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, jsou to domácí zvířata, pijou 

z misky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabourali do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Řežou stromy ty sekery.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Honí myši, mají chlupaté ocasy a fousky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

tluče, šroubek se šroubuje. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, vlak, rychlovlak, autobus, trolejbus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý je menší, starý je starší. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby zhubli, baví je to, taky chcou být silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Je líný. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kde to má dojít. 

 

Matěj – známka 2 (17 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby vlak zastavil. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas a drápy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit na cestě. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva a ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají fousky, ocasy, čtyři tlapky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

ostřejší, šroub se vrtá, hřebík se tluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Hry, závody, soutěže. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, tatra, náklaďák, trojkolka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má berle, velké fousy. 



18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, sílu, aby si zahráli, aby byla sranda.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Miroslav – známka 2 (15 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nenabouralo auto do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Země. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy a drápky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdili, když jede auto naproti. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají dřevěné tyčky a stejnou barvu.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocasy, malé tělo. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

větší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Míčové hry. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, náklaďák, tramvaj, autobus, vlak, traktor.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Staří lidé mají vroubky na puse a žádné 

vlasy. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se nadýchali, zaběhali si, aby jim plíce dobře fungovaly, aby 

trénovali kosti a svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevydělá si, má málo peněz, práce musí být. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se vědělo, od koho to je. 

 

Miroslava – známka 2 (16 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auto nenarazilo do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, nevím. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou těžké.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Vlak, auto, motorka, koloběžka, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Staří jsou v důchodu, mladí chodí do 

práce. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli hubení.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevím. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Richard – známka 1 (30 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auta nenabouraly do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 



8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, tlapky, čumáček. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabourali do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekera seká dřevo, pracují oba se dřevem, mají železný konec.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají drápky, ocásky, umí lézt po stromech, mají chlupy, 

vousky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

ma křížek, hřebík má čepičku, šroubek se šroubuje, šroubek má takovou skluzavku, hřebík je tenčí. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, motorka, traktor, limuzína, džíp.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je velký, neumí řídit, má vrásky, 

málo vlasů, nemá zuby, nemá řasy. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, sílu a rychlost.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, nemá pak na jídlo, nemůže si 

nic koupit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to dali tam, kam to patří. 

 

Rostislav – známka 2 (17 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdil a nenaboural. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Umí obě šplhat. 

13. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se vrtá, hřebík se zatlouká. 

14. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

15. Které znáš dopravní prostředky? Nikam nechodit, parkoviště, stopka.   

16. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má šedé vlasy, popraskanou kůži. 

17. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli zdraví, silní, rychlí.  

18. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze. 

19. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to neupadlo. 

 

Sára – známka 2 (14 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Město. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, nejsou stejní. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby brzdilo na silnici. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Sekají dřevo.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Honí se. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se vrtá, hřebík se tluče. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Cviky. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Stopka, parkování, pozor děti, přechod pro chodce.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má šedé vlasy, hůl, bolí ho záda. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby neprohrávali, aby mohli pracovat sportem.  



19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít prachy. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kde jsou, když jedou na výlet. 

 

Svatislav – známka 1 (26 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají tlapky čtyři. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit, aby nenabouralo. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné držátko ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Lezou po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má kulaté, hřebík je špičatý. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Tramvaj, metro, auto, motorka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Vlasy šedé má starý, nosí brýle, má 

roztrhané kalhoty. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Pro peníze, chtějí sportovat ze zábavy, chtějí mít svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nedostane peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevěděli by od koho to je. 

 

Šimon – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Auta, aby tam nevjely. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby brzdilo na cestě. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze železa oba.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají tlapky, ocas, um šplhat po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se šroubuje. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, tramvaj, motorka, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Rokama jsou jiní, starý nemá zuby, 

nemůže řídit, málo vidí, potřebuje hůlku. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, sílu, aby měli velkou kondičku, sílu v nohách.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůže si nic koupit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to přinesli do správné ruky. 

 

Veronika – známka 3 (10 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Nevím. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 



9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ťapky, ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdili a nenabourali. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocasy, čtyři packy, jazyk. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Chodec, slepá ulice.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý není jako mladý, starého všechno 

bolí. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se mohli něco naučit.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože nebude mít peníze, nic si nekoupí. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to sebrala listonoška a mohla to poslat. 

 

 

6.4.6 Druhý ročník (únor/březen) 

 

Alexandr – známka 1 (24 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby mohli vystoupit lidi. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, srst. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdil, když jede vlak, aby nenarazil do druhého auta. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva a z kovu, mají podobný tvar.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, špičaté uši, srst, čtyři nohy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se vrtá vrtačkou, hřebík se zatloukává kladivem. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, motorka, tramvaj, trolejbus, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je děda, není mladý, tělo mu 

nepracuje tak dobře, nemá tolik síly jako mladý. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby si procvičili tělo, aby byli silní, aby se udrželi na bruslích, aby 

byli zdraví.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude si vydělávat peníze, nekoupí si dům a 

auto. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby poznali, komu to mají doručit. 

 

Dan – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam auta nenabouraly. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Umí poznat celou 

hodinu a čtvrt. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Kdyby auto mělo přednost, tak musí mít brzdy. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou z kovu, jsou to nástroje na práci.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají chloupky, ocasy, čtyři tlapky a čumáček. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nahoře 

jsou křížky. 



15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, tramvaj, koloběžka, vrtulník, vlak.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Nevím. 

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůžou vydělat peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby poznali, kde to mají přinést. 

 

Ethel – známka 1 (27 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam auta nevjely. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, čumáček. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Třeba na červené musí zastavit, na semaforu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Oběma se může zatloukat, tyčky jsou ze dřeva, vršek je 

železný.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají fousky, špičaté uši, umí lézt po stromech, mají drápy a 

ocasy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, trolejbus, kolo, motorka, letadlo, koloběžka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má bílé vlasy, jsou shrbení, 

nemůžou moc chodit, někdy potřebují hůl nebo vozík, nemá tolik síly. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli chudí, je to zábava, vyhrávají ceny.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůžou mít peníze a nemůžou si nic koupit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to poznali, aby to dali tam, kde to patří. 

 

Jakub – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nejezdily auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Umí poznat celou 

hodinu, čtvrt, půl. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, jsou to zvířata, mají ocasy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zabrzdit, když jede druhé auto. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Oba jsou ze dřeva a jsou hodně těžké.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech, čtyři tlapky mají. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

tluče, je ostrý. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, trolejbus, vlak, letadlo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nehráli pořád na počítači, dělají to pro zábavu.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděl od koho to je. 

 

Kristýna – známka 2 (22 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 



4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nevypadli lidi. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocasy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby neujelo, když zastaví. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze železa a ze dřeva, za to se to drží.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Běhají, mají chlupy a fousky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

větší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, motorka, trolejbus, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý chodí křivo, nemůže skoro chodit. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, aby si procvičovali nohy.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, že to je od někoho. 

 

Marek – známka 1 (32 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby vlak nesrazil auto. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Umí určit celou hodinu, 

čtvrt, půl. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo do značky nebo do závory. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Oba jsou ze železa, jsou ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocasy, špičaté uši, chlupy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se kroutí. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, vlak, tramvaj, autobus, kolo, vrtulník.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý tak rychle nechodí, mladý má 

silnější nohy, nemá mohutné ruce ten starý. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli zdraví, aby si něco mohli zahrát, aby nebyli nemocní, aby 

byli rychlí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, nemůže si nic koupit. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kde to mají doručit. 

 

Michaela – známka 2 (21 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby lidi nevypadli. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři tlapky, fousky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo do jiného auta, nebo aby nenarazilo do stromu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Oba jsou ostré.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech, mají ocasy, 4 ťapky. 



14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

tluče, šroubek se šroubuje. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, trolejbus, náklaďák, odtahovací auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má hrbolky na obličeji. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli sílu, neseděli doma a nenudili se, aby mohli 

zachraňovat..  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Protože by ho někdo seřval, má málo peněz a 

nic si nekoupí. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to mohli doručit do města, kam to patří. 

 

Petr – známka 1 (24 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby lidi nevypadli z vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby se moc nerozjelo z kopce a nenarazilo něco. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva a ze železa, jsou silné.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocasy, srst, čtyři nohy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má vrtulky. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kolo, autobus, trolejbus, tramvaj, koloběžka, auto.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má nejvíc fousů, má hrb, starý je 

děda. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby mohli běhat, byli rychlejší, aby se procvičili, 

aby byli zdraví.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevydělá penízky, bude z něj bezdomovec. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby, kdyby se to někam poslalo, aby věděli kam. 

 

Sára – známka 1 (28 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby vlak nesrazil auto. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři tlapky, jsou stejně 

vysocí někteří, mají fousky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když jede auto z druhé strany, nebo na červené, tak musí brzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Držátka jsou ze dřeva, taky jsou ze železa oba, můžou drtit.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí vysoko skákat, mají drápy a hodně chlupů. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má takové zatočené na nožičce, hřebík je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kolo, motorka, tříkolka, koloběžka, vlak, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starého bolí záda i nohy, vyskočí jim 

žíly. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby mohli zchudnout, aby se mohli zabavit, aby byli rychlí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebudou mít penízky, nic si nekoupí. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Musí to tam být, aby to poznali, aby se to neztratilo. 



 

Veronika – známka 1 (29 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Umí poznat celou 

hodinu, čtvrt, půl. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabourali do auta. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Oba jsou nářádí.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech, mají ocas a srst. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má točené. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, letadlo, kolo, vrtulník, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je velký, mladý je malý. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli štíhlejší, aby byli rychlí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bude líný, nebude pilný, nebude mít peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby poznali, kde to mají doručit, pro koho to je. 

 

Adam – známka 2 (22 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nikdo nevypadl. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Beránek.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, drápy, 

chlupy a ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby včas zabrzdilo a nenabouralo se. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou oba těžké, můžeme si s nima ublížit, oba jsou ostré, mají 

dřevěné držátka.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Umí lézt po stromech, mají ocasy a drápy. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má kulaté takové jako u aqvaparku, hřebík to má rovné a dole hodně špičaté. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Letní olympijské hry, takže sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, metro, vlak, autobus, motorka, limuzína.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý může chodit na olympijské hry, 

může hodně sportovat, jezdit autem, starý chodí pomalu, často leží v posteli. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby vyhráli něco, třeba pohár, aby byli silní, aby udělali rodině a 

sobě radost.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůžou mít peníze, budou chudí, nebudou 

mít co jíst, nemůžou pak chodit ani na olympijské hry. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli komu to poslali, musí se napsat i číslo, kam to 

doručit. 

 

Aleš – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 



6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocasy a srst. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Na červené a před kolejema se musí zabrzdit, aby nenaboural. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají stejné dřevo, za které se to chytá.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají fousky, drápky a ocas, jo a taky špičaté uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má kulaté kolem nožky, hřebík má normální rovnou nožku. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, kamión, kolo, motorka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vousy. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silnější, aby byli rychlí, aby vyhráli pohár.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít práci ani peníze, bude 

bezdomovec. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Anna – známka 1 (27 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se vlak nesrazil s autem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko. 

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, jsou stejně velké a jsou to 

savci. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zastavit před křižovatkou, aby se nesrazilo s jiným autem. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Úchyty jsou dřevěné, ťukají do hřebíku, sekera do dřeva, jsou 

nebezpečné.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají drápky, jsou to savci, mají špičaté uši, ocas, kočka je 

chlupatá jako veverka, umí lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

je dlouhý, hřebík je krátký. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, letadlo, metro, traktor, tramvaj, vrtulník.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý může běhat rychle, cvičit, skákat, 

nemá vrásky, starý někdy potřebuje berle nebo vozíček, není ohybný. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nebyli tlustí, aby se o něco hrálo, aby byla zábava a měli 

radost, že se něčeho účastní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, bude z něj bezdomovec, skonči 

na ulici, nemůže si ani koupit léky, když je nemocný. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se to doručilo správně, aby to bylo platné. 

 

Elena – známka 1 (29 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se auto nenabouralo do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Zná dobře hodiny (plný 

počet bodů). 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, oba jsou savci. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zastavit před semaforem nebo před závorou. 



12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají úchytky ze stejného materiálu, ze dřeva a pak jsou z 

kamene.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají špičaté uši, ocasy, někdy i stejnou barvu, umí lozit po 

stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Stejný 

materiál. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, helikoptéra, letadlo, vrtulník, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý může běhat, dělat cviky, kotouly, 

někteří jsou na vozíčku ti staří a mají berle, mladí neumřou tak rychle, umí rychle běhat a skákat. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nebyli tlustí, aby se nenudili, aby se naučili přemety a salta, 

aby vyhráli nějaké místo na soutěži. 

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Dostane menší výplatu. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se to doručilo správně, aby to nedošlo jinému člověku. 

 

 

Eliška – známka 2 (21 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři ťapky, jazykem nás 

lížou. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdilo u kolejí. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze železa, a drží se za dřevěné tyčky.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, uši, pusu, jazyk. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík 

nemá křížek jako šroubek. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, metro, kolo, autobus, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý nemá tolik vrásek. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby vyhráli pohár nebo medaili.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nedostal by penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to mohli poslat. 

 

Filip – známka 1 (28 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nenabourali do vlaku auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. Dobře zná hodiny. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, jsou chlupatí, 

mají ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenaboural do druhého auta. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné dřevo na držení, jsou ostré, bouchá se s nimi.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají špičaté uši, oči, pusu, nos. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se zavrtává, hřebík se zaklepává. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Tramvaj, auto, vlak, metro, náklaďák, letadlo, loď, autobus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vousy šedé. 



18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silnější, aby nebyli slabí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Může se unavit, nevydělá peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby poznali od koho to je. 

 

Jakub – známka 1 (26 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se auto nenabouralo do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovečka.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají fousky, ocasy, drápky, 

chlupy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nesrazili vlak, aby nenarazili do něčeho. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dřevěné držátka mají, jsou ze železa, oba můžou pracovat se 

dřevem.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Oba lezou po stromech, ocas, špičaté uši, čtyři nohy, umí 

skákat. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Oba jsou 

do dřeva, hřebík se klepe, šroubek se vrtá. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, vlak, rychlé metro, autobus, tramvaj, kolo, formule, 

koloběžka, čtyřkolka, stíhačka, letadlo, raketa. 

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má berle, velké vousy, šedé vlasy, 

větší chlupy, staří chodí pomalu, mladí mají nadupané auta. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, vyhráli peníze a poháry, aby je měli lidi rádi, 

někteří se tím živí, aby měli srandu taky, aby se někam dostali.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevěděli by něco, neměli by peníze, neměli 

by se čím živit a umřeli by hlady. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to jelo, aby si to lidé nezapomněli v poště. 

 

Johana – známka 2 (22 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nejezdily auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas, tlapky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zastavil před vlakem. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze dřeva, bolí to, když se tím klepneme.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, fousky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík se 

zaťukává, šroubek se zavrtává, je menší. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, tramvaj, kolo, trolejbus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má hůl, je nemocný, mladý je 

zdravý, starý má popálené ruce. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli více energie, procvičí si svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze, je chudý. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Julie – známka 2 (22 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 



2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby auto nepřejel vlak. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas, čumák. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby do něčeho nenarazilo. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, čtyři nohy, umí lézt po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, metro, tramvaj, vlak, autobus, motorka, loď, letadlo, kolo.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má šedé vlasy, berle, je často 

nemocný, bolí ho záda. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli zdraví.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bude jinak chudý. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, komu to dát. 

 

Karolína – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Telátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, chlupy, klíšťata, 

čtyři nohy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby někoho nepřejel, aby nenaboural. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají dřevěné chytátko.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Oba lezou po stromech, mají dlouhý ocas. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se vrtá, hřebík se zadělává kladivem. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, kolo, autobus, vlak, podzemka, motorka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je menší, mladý rychle běhá, 

chodí, může starému pomáhat, ten potřebuje pomoc, mladí můžou lyžovat. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby nebyli tlustí, byli silní, aby mohli chodit na olympijské hry.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemůže vydělávat peníze, neobslouží lidi. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kde to mají poslat. 

 

Matěj – známka 2 (19 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nejezdily auta. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zabrzdit na cestě. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejné dřevo na držení.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas. 



14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se zavrtává, hřebík se zatloukává. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, tramvaj, náklaďák, trolejbus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Nevím. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silnější, procvičili svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nemá peníze, je hloupý. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, komu to patří, komu to mají donést. 

 

Miroslav – známka 2 (22 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby mohli nastoupit lidi. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají stejnou hlavu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohli zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Nevím.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Ocas, špičaté uši mají, čtyři nohy, stejnou hlavu. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má vroubky, hřebík je rovný. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, náklaďák, vlak, kamión, motorka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Břichem, starý má velké břicho. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby se mohli prodýchat, měli průžné tělo, aby byli zdraví.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nedostává peníze. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby se vědělo, co to dostal, aby mamka věděla. 

 

Miroslava – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby vlak jel a auto se s ním nesrazilo. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěně. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, ocas a uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby mohlo zabrzdit, kdyby jelo další auto. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají železo oba, dřevo na držení.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Lezou po stromech, mají drápky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík 

má dlouhou nožičku. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, trolejbus.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Vrásky má starý, bolí je nohy, nemůžou 

tak moc dělat sporty, mají berle. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli chudí a svalnatí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nenaučí se nic. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kam to mají dopravit. 

 

Richard – známka 2 (23 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 



4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby nemohli jet auta, nenabourali do vlaku. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři nohy, čumák, 

chlupy. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Když je červená, tak musí zastavit, nebo z kopce brzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Dřevem, za které se drží.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Lezou po stromech, mají špičaté uši, ocas, vousky, čumáček, 

drápky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, motorka, kolo, kůň.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má vousy delší. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Dává jim to sílu, vysportují si tělo, jsou rychlejší.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nevydělá peníze, bude z něj bezdomovec. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Rostislav – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby tam nejezdily auta a nestala se nehoda. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. To si nemůžu vzpomenout.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají čtyři tlapky, uši, stejnou 

hlavu. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenarazili, aby se nestala nehoda, aby nejeli pořád a mohli zabrzdit. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Mají dřevo, za které se drží.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Čtyři tlapky mají, uči, ocas, drápky. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

se vrtá, hřebík se zatloukává. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, motorka, kolo, vlak, autobus, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý je slabý, má šedé vousy, starou 

kůži, vrásky. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, kondici, aby nebyli tlustí, aby byli silní.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Bude chudý, bude z něj bezdomovec, závislý 

na alkoholu. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, kam to má přijít, aby neposlali někam do Prahy. 

 

Sára – známka 3 (13 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Ovčátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, honí se, mají ocas, čtyři 

tlapky. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby nenabouralo, aby nenarazilo do plotu. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Kladivo je na hřebíky, sekera ne dřevo, jsou nebezpečné.  



13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Honí se, mají ocas, čtyři tlapky, uši. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Hřebík je 

na zaražení do plotu, zavrtává se. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, značky, autobus, vlak, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Můžou si pomáhat. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby byli silní, aby nebyli slabí.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nedostane peníze, bude chudý. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Nevím. 

 

Svatislav – známka 1 (29 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Aby se nenabouralo s autem. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby se nenaboural, aby mohlo zastavit třeba u garáže. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Stejný klacek, za který se drží, taky jsou ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, nos, drápky, uši špičaté. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Šroubek 

má zatočené kolečka, hřebík je špičatý, hladký. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, motorka, čtyřkolka.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý ma staré kosti, starou kůži, má hůl, 

slabé nohy, nechodí mo rychle. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby něco nacvičili, aby měli medaili, aby vyhrávali, měli velké 

svaly.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze, bude hladový, může 

zemřít. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby to mohli dopravit, aby věděli kde. 

 

Šimon – známka 1 (25 bodů) 

1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehně.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, čtyři nohy, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby do něčeho nenaboural. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou oba ze železa.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, čtyři nohy, šplhají po stromech. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, letadlo, kamión, vrtulník, motorka, kolo, 

náklaďák.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Starý má berle, je často nemocný. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby měli svaly, byli zdraví, měli kondičku.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Nebude mít peníze, bude bezdomovec. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby věděli, komu to dát. 

 

Veronika – známka 2 (22 bodů) 



1. Které zvíře je větší – kůň nebo pes? Kůň. 

2. Ráno snídáme a v poledne…? Obědváme. 

3. Ve dne je světlo a v noci je…? Tma. 

4. Obloha je modrá, tráva je…? Zelená. 

5. Třešně, hrušky, švestky, jablka… to je? Ovoce. 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? Nevím. 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? Města. 

8. Kolik je hodin? (čtvrt na sedm, za pět minut osm, čtvrt na dvanáct a pět minut. To neumím. 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…? Štěňátko. Jehňátko.  

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného? Kočce, mají ocas, čumák, uši. 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? Aby zabrzdili u kolejí třeba. 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? Jsou ze železa, nožičku mají ze dřeva.  

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? Mají ocas, oči, uši špičaté a pusinku. 

14. Čím se liší hřebík a šroubek? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na stole? Nevím. 

15. Kopaná, skok, vysoký, tenis, plavání… to jsou? Sporty. 

16. Které znáš dopravní prostředky? Auto, autobus, vlak, tramvaj.   

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mladý má hezkou pleť, starý má vrásky. 

18. Proč lidé pěstují (provozují) sporty? Aby vyhráli medaili.  

19. Proč je špatné (nesprávné), když se někdo vyhýbá práci? Neměli by penízky. 

20. Proč se musí nalepit na dopis známka? Aby tam to mohli poslat, číslo se taky musí napsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


