
Autorem materiálu a všech jeho èástí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Lízlerová

VY_32_INOVACE_CJ.3.02 

Téma - Ètení s porozumìním
             Jak Rumcajs koèíroval sumce

Období zpracování - øíjen 2011

Mezipøedmìtové vztahy  -  M, prvouka

Metodické poznámky 
 Pracovní list je urèen k porozumìní textu, plynulému ètení, vyhledávání
zadaných slov a jejich doplnìní do vìt. Èást úkolù pracují žáci samostatnì, 
èást úkolù pod vedením uèitele. 
Hledají synonyma, slova opaèná k zadaným slovùm a zapisují je. 
Kreslí rybí spøežení.
Žáci pracují samostatnì.

Použité materiály - Èítanka SPN pro 3.roèník 
 



1.  Podtrhni správnou odpovìï :

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

pøed jeskyní

Rumcajs sedìl 

Autorem materiálu a všech jeho èástí, není-li uvedeno jinak, je Z.Lízlerová

za jeskyní

v jeskyni

vosy

Okolo hlavy mu kroužily lesní vèely

sršnì

 
Ilustroval : .........................................................

Knihu Rumcajs

PL - Jak Rumcajs koèíroval sumce

2. Zapiš správnou odpovìï :

Koho krmila Manka ? .....................................................................

Kdo ležel v rybníce vodníka Volšoveèka ? ...........................................................

3. Podtrhni správnou odpovìï :

širokou

velikou

Hubu má 
mlýnské kolo

mlýnské kameny

Oèi má jako 

4. Zapiš správnou odpovìï :

Co udìlala Manka z provazu ? ............................................................................

5. Dokonèi vìty :

Manka zatleskala a hned tu bylo .........................................................................

Volšoveèek pohladil dlaní vodu a ze všech stran ................................................

ÈJ - PL 02

Napsal :    .........................................................



6.  Sestav z rozházených písmen názvy ryb :

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

7.  Dokonèi vìtu správným slovem :

Když dojeli do øeky ..................................

8.  Sestav z písmen názvy øek :

9.  Zapiš odpovìï :      

Za jakou dobu pøiplavala do rybníka první rybièka ?   ......................................

10.  Zapiš synonyma k daným slovùm :      

ošatka   ..................................               špunt  .............................................

pláèe   .....................................               podíval se  .....................................

Zapiš slova opaèná :

11.  Nakresli do rámeèku rybí spøežení ?       

Autorem materiálu a všech jeho èástí, není-li uvedeno jinak, je Z.Lízlerová

park                    kitša                     níl                          struhp

VATALV                      ZIJERA                               BELA

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

Kam odplul sumec Holdegrón ?   ....................................................

prázdný   .....................................          divoká  .....................................

smutnì   .....................................           široká  .....................................

      Èítanka pro 3.roèník ZŠ
      SPN
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