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Téma - Ètení s porozumìním
             Mach a Šebestová v ZOO

Období zpracování - záøí 2011

Mezipøedmìtové vztahy  -  M, prvouka

Metodické poznámky 
 Po pøeètení èlánku žáci písemnì odpovídají na dané otázky, podtrhávají
správné odpovìdi, poèítají zvíøata, z rozházených písmen sestavují názvy
zvíøat (pøesmyèky). Pracovní list je vhodný k procvièování plynulého ètení
s porozumìním.
Žáci pracují samostatnì pod dohledem uèitele.

Použité materiály - Èítanka SPN pro 3.roèník 
 



Knihu Mach a Šebestová

Napsal :    .........................................................
 
Ilustroval : .........................................................

PL - O tom, jak Mach a Šebestová šli 
        s celou tøídou do zoologické zahrady

1.  Vyber správnou odpovìï a podtrhni :

Jméno : ..........................................

klokany, opice, medvìdy, lvy, tuèòáky, tygry, slony, hrochy

klokany, opice, medvìdy, lvy, tuèòáky, slony, hrochy

Prohlíželi si 

chleba s máslem

chleba s husím sádlem

palaèinky s marmeládou

lívance s džemem

Házeli opicím  

Všichni se pøíšernì lekli, protože
první promluvil slon

promluvila žirafa

2.  Sestav z rozházených písmen názvy zvíøat :

      nosl                    kutèáò               sep                   chohr                 cipoe

...................       ....................       ................        .....................      ......................
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3.  Spoèítej, kolik druhù zvíøat si v zoo prohlíželi a zapiš poèet :

    ...........................................................

4.  Podtrhni správnou vìtu :

a) Všichni se chovali vzornì, dokonce i Horáèek s Pažoutem.

b) Všichni se chovali špatnì, dokonce i Horáèek s Pažoutem.

c) Všichni se chovali vzornì, jenom Horáèek s Pažoutem zlobili.

5.  Jakou barvu mìla mít jedna opice v zoo ? :

.................................................................

Jakou barvu mìla potom, když ji Pažout s Horáèkem krmili ?

.................................................................

6.  Zapiš, co to znamená :      

Znám ho jako své boty

.................................................................

7.  Zapiš, správnou odpovìï na otázku :      

Jak se jmenoval rybník, kde byli na výletì ?

.................................................................

Co ukradl Horáèek Šebestové u rybníka ?

.................................................................

8.  Zapiš do rámeèku, jaký nápis visel v zoo ? :      
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9. Najdi synonyma k daným slovùm :
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povídá       .........................................          pìkné     ........................................

zpoèátku  .........................................          darebák  ..........................................

koukala     .........................................          køièel       ........................................

10. Napiš slova spisovná k daným slovùm :

pìknej       .........................................      jahodovej     .......................................

obyèejnej  .........................................      mohlo bejt     ......................................

11. Zapiš tøi savce : .............................................................................................

      Zapiš tøi ptáky : ...................................................................................................

      Èítanka pro 3.roèník ZŠ
      SPN
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