
Prázdninové putování
Klíč ke cvičením _______________________________________

Prázdninový cestovní Pas
•	 Státní vlajka České republiky: bílo-červená s modrým klínem.

Prázdniny u babičky a dědečka
•	 Žebřík je třeba navázat barvami: černá, hnědá, černá, hnědá…
•	 Všechna zvířata na dvorku: kohout, slepice, kuřata, pes, kočka, koťata, králík.
•	 Jen jednou se zde vyskytuje: kohout, pes, kočka, králík.

Strana 3: 
1. úkol: Počet zvířat na dvorku: kuře – 5●●●●● , kůň – 0, slepice – 3 ●●●,  
 kotě – 3 ●●●.
2. úkol: Názvy zeleniny: paprika, okurka, mrkev, rajče.  
 Do salátu nepatří: rohlík, jahoda. 
3. úkol: Pracovní postup: mytí, krájení, míchání + ochucování a nakonec jedení. 

výlet na hrad
•	 Deset ukrytých myšek: jedna je na koni, jedna na hradbách u lebky, tři jsou mezi hradem  
 a zdí, dvě u dvou vstupů do hradní zdi, jedna je vlevo od rytíře, jedna vlézá do šatů princez- 
 ně a poslední najdeme u šípkového keře.
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1. úkol: Od klíče vpravo vede správná cesta k truhle.
2. úkol: (zleva doprava) první věž – dokreslit dveře, druhá věž – dokreslit okno,  
 třetí věž – dokreslit vlajku na střechu a poslední věž – dokreslit kytku do okna.

zoologická zahrada
•	 Lev: v kleci navazují svislé čáry jako mříže. 
 Opice se houpe dopředu a dozadu podle naznačené šipky. 
•	 Zebra: vytvořit z bílého koně pomocí černých svislých čar představujících kresbu na  
 těle zebry.
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1. úkol: Vybarvení podle zadání úkolu.
2. úkol: nejdelší had má hlavu zcela vpravo na obrázku; nejkratší had má hlavu  
  uprostřed obrázku.

dovolená u moře
•	 Nakresli racky: racci mohou být i jen dvojitá vlnka (jako na obrázku vpravo nahoře), nebo viz racek  
 u majáku.
•	 Zvířata pod hladinou: delfín, medúza, úhoř, korálové ryby, mořský koník,   
 hvězdice.
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1. úkol: 5 dvojic stejných ryb + jedna ryba přebývá.
2. úkol: Na velkém obrázku není krab.
3. úkol: Na udici vlevo se chytila ryba, na udici vpravo se chytila bota.

automobilové závody
•	 Pořadí autíček podle barev, od nejbližšího k cíli: červené, zelené, modré, oranžové  
 a poslední jede černé.
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1. úkol: 1 = červené, 2 = zelené, 3 = modré. 
2. úkol: děti kreslí podle autíček.
3. úkol: policie = 158, hasiči = 150, záchranná služba = 155.

Putování Po naší zemi
•	 Voda: na mapě jsou bílé linie na místech českých řek, tyto linie vybarvit modře.
•	 Hory: na mapě vyznačeno jako hnědé kopečky.
•	 Hlavní město: praha.
•	 Česká státní vlajka: vlevo modrý klín, nahoře bílá, dole červená.

výPrava do lesa
•	 Indiánské stopování: malina – keřík vlevo dole, slimák – na houbě  
 uprostřed, ježek – v trávě uprostřed, kapradí – vpravo dole,  
 šiška – na smrku vpravo nahoře. 
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1. úkol: dokreslit obrázky podle osy souměrnosti.
2. úkol: V lese žijí: mravenec, srnka, slimák, prase divoké, datel.  
V lese nežijí: slepice, prase domácí. Lesních zvířat je na obrázku: 5 ●●●●● .

návštěva divadla
•	 V divadle hrají: červenou karkulku. Šaty má červené. 
 pohádka o červené karkulce
Žila kdysi jedna holčička. Nosila červený čepeček a podle něj se jí začalo říkat Červená karkulka. Jed-
nou její maminka upekla bábovku, dala ji do košíku, přidala ještě láhev vína a řekla Karkulce: „Babička 
má dneska svátek. Vezmi prosím košík a zanes ho babičce do chaloupky. Ale jdi rovnou, ať v lese neza-
bloudíš!“ Babička bydlela v chaloupce za lesem.
Karkulka vzala košík, usmála se, mamince zamávala a vydala se na cestu. Trhala cestou luční kvítí pro 
babičku, nedávala pozor, kudy jde, až se najednou octila v lese. Vtom se před ní objevil vlk. „Karkulko, 
kampak jdeš?“ zeptal se. Karkulka nikdy vlka neviděla, a tak se ho nebála. Klidně vlkovi odpověděla: 
„Jdu k babičce do chaloupky u lesa. Má dnes svátek, a tak jí maminka upekla bábovku.“ 
Vlk vycítil jedinečnou příležitost a chtěl dorazit do chaloupky ještě před Karkulkou. Rychle vyrazil. Za 
chvilku už stál před chaloupkou a klepal na dveře. „Kdopak to je?“ ozvalo se z chaloupky. „To jsem já, 
Karkulka,“ zašeptal vlk. Babička se už na vnučku moc těšila a bez rozmýšlení otevřela dveře. Vlk se na 
ni vrhl a celou ji spolkl. Potom si dal na hlavu její čepec, nasadil si na nos brýle a lehl si do postele.
Karkulka mezitím dál trhala květiny, až konečně došla k chaloupce. Zaťukala na dveře a zevnitř se 



ozval chraplavý hlas: „Pojď dál, holčičko, je otevřeno.“ Karkulka vešla dovnitř, když ale uviděla vlka 
převlečeného za babičku, polekala se: „Babičko, proč máte tak veliké uši?“ „To abych tě lépe slyšela.“ 
„A babičko, proč máte tak veliké oči?“ „To abych tě lépe viděla.“ „Ale babičko, proč máte tak velikou 
pusu?“ podivila se Karkulka naposled. „To abych tě mohl lépe sníst!“ zavyl vlk, vyskočil z postele  
a Karkulku spolkl. Jak se ale hodně najedl, babička i Karkulka ho v břichu tížily, lehl si raději zpátky do 
postele a usnul.
Za chvíli šel okolo myslivec. Uslyšel z chaloupky prapodivné chrápání, a tak se podíval oknem dovnitř. 
A co nevidí! Vlk s velikým břichem chrápe v babiččině posteli. Na nic nečekal, vběhl dovnitř a velkým 
nožem rozpáral vlkovi břicho. Z něj vyskočila Karkulka, za ní babička, obě živé a zdravé. Vlk jen za-
chrápal a spal tvrdě dál. Společně mu nasypali do břicha kamení a znovu ho zašili. 
Vlk se za chvíli vzbudil: „To mám ale žízeň!“ Dovlekl se ke studni, ale jak se nad ni nahnul, aby se napil, 
těžké kamení ho stáhlo dolů. Ve studni to žbluňklo a vlk se utopil. Babička pak myslivce pozvala na 
víno a bábovku a Karkulka živá a zdravá dorazila zpátky domů.
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1. úkol: Dvojice pohádkových postav a předmětů: čert – kotel;  
 vodník – hrneček s dušičkami; sněhurka – trpaslík;  
 vlk – košík pro babičku; drak – princezna. 
2. úkol: Vybarvit draka pomůžou čísla a barvy uvedené v sešitě.

moje rodina
•	 Panenka je schovaná pod dívčí postýlkou.
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1. úkol: Spojování předmětů a částí dne – záleží na dětech a jejich zvyklostech.
2. úkol: Kreslení – záleží na dětech.

hurá do školy
•	 Věci, které leží kolem aktovky a děti si je ukládají: vodové barvy, nůžky, pravítko,   
 štětec, pastelky, láhev na pití, penál s tužkou,  
 rozevřený sešit/písanka, sešit, ovoce – svačina.
•	 Osm rozdílů mezi Vojtou a Eliškou: aktovka (Eliška – obrázek jednorožce, Vojta – auto),  
 vodovky (Eliška – žlutá barva, Vojta – bleděmodrá barva), pravítko (Eliška – stupnice nahoře  
 vlevo, Vojta – stupnice vpravo dole), mravenec (Eliška, Vojta nic), láhev (Eliška – růžová,  
 Vojta – bílá), popsaný sešit (Eliška – jen částečně popsaný, Vojta – celý popsaný sešit),  
 svačina (Eliška – jablko, Vojta – hruška), pastelka dole (Eliška – jedna pastelka tyrkysová,  
 Vojta – tatáž pastelka fialová). 
•	 Eliška si ponese mravence.
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1. úkol: Děti překreslí obrazce přesně podle vzoru.
2. úkol: První řada: nepatří sem f; druhá řada – d; třetí řada – j; čtvrtá řada – c; pátá řada – v;  
 šestá řada – s. 
3. úkol: Přejít přes silnici smíme, když svítí zelený panáček (spodní, který je v pohybu). 


