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Měl bych znát: 

 

1. zvládnout orientaci v okolí svého bydliště a v okolí školy 

2. popsat a zvládnout cestu do školy 

3. nejvýznamnější místa ve svém okolí, určit světové strany 

4. region, ve kterém bydlím, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 

5. role rodinných příslušníků, vztahy mezi nimi, rozlišovat příbuzenské vztahy 

6. základy společenského chování 

7. pojmenovat nejběžnější povolání a pracovní činnosti 

8. jak se chovat při jednání s neznámými lidmi 

9. dodržovat pravidla soužití ve škole, v rodině, v obci (ve městě) 

10. práva a povinnosti žáka školy 

11. pravidla silničního provozu 

12. chování v krizových situacích, znát důležitá telefonní čísla 

13. orientovat se na mapě, znát značky, barvy na mapě 

14. orientovat se v čase – roční období, den, týden, měsíc, rok 

15. kolik je hodin 

16. některé významné události a pověsti, minulost našich předků 

17. životní prostředí – pečovat a chránit své okolí, třídit odpad 
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1. Vyber z následujících slov a doplň do vět: (jednopatrová, dvoupatrová, sborovna,   

    kuchyňka, ředitelna, modelovna, kreslírna, šatna, hudebnu, šatně, prvním,  

    druhém, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, kostel, školička, tělocvična) 

 

    Naše škola je ______________________ budova. V přízemí školy se nachází    

     _______________, ______________, _____________ a _____________.         

    V prvním patře je ________________ a ________________ pro učitele. Ve   

    druhém patře máme ______________ a místnost s interaktivní tabulí. Boty a 

    kabáty si odkládáme v _____________. Naše třída se nachází v ___________ 

    patře. Do naší třídy chodí celkem ____________ žáků. V blízkosti naší školy se 

    nachází _________________. K naší škole také patří ještě jedna budova, kterou 

    nazýváme _________________. 

     

2. Doplň: 

     Naše paní učitelka (učitel) vlastivědy se jmenuje: _________________________  

     Vypiš jména svých spolužáků: _______________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

     Adresa školy je: __________________________________________________ 

     Naše paní ředitelka se jmenuje:_______________________________________ 

 

3. Pokus se nakreslit naši školu:  

 

 

 

        MÍSTO KDE ŽIJEME – ŠKOLA – prostředí, školní učebny a zařízení 
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1. Napiš, co všechno můžeš dělat ve škole přestávce a co nesmíš: 

                                        můžu                                          nesmím 

     _____________________________________                     _______________________________________ 

     _____________________________________                     _______________________________________ 

     _____________________________________                      ______________________________________ 

     _____________________________________                       ______________________________________ 

 

2. Napiš věty správně: 

    Po příchodu do školy se v šatně nepřezouvám a nejdu přímo do třídy. 

    ___________________________________________________________________ 

    Ve třídě hodím aktovku k lavici a jdu pošťuchovat spolužáka. 

    ___________________________________________________________________ 

    Po zvonění si z aktovky vyndám školní pomůcky. 

    ___________________________________________________________________ 

3.  Vybarvi správná třídní pravidla: 

 

           Když chci v hodině                        O přestávce běhám                       Domácí úkoly  

        něco říci, přihlásím se.                           a zlobím spolužáky.                     píši o přestávce. 

     

 

             Během přestávky svačím,                         Svým spolužákům                V hodinách dávám pozor, 

        hraju si, povídám se spolužáky.                        pomáhám.                            poslouchám učitele. 

    

MÍSTO KDE ŽIJEME – ŠKOLA – chování ve třídě a o přestávce 
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1. Jak rozumíš následujícím tvrzením? - (vysvětli a uveď příklad ze školního prostředí) 

     CO JE PRÁVO A CO POVINNOST? 

     KAŽDÝ ČLOVĚK NESE ODPOVĚDNOST ZA SVÉ KONÁNÍ. 

     NIKDO NESMÍ OMEZOVAT PRÁVA DRUHÉHO ČLOVĚKA. 

 

2. Doplň tabulku o šikaně podle čísel vět – tak, aby dávala smysl: 

     1/    Jsou drzí, vulgární, ubližovat druhým je baví. 

     2/    Nerad vychází z domu, bojí se chodit do školy.  

     3/    Snadno se rozzlobí, jsou málo citlivý, uráží spolužáky, rodiče, učitele. 

     4/    Často se izoluje od druhých – nevěří si. 

     5/    Chtějí být vůdci, často vidí útoky na svoji osobu. 

     6/    Je mlčenlivý, smutný, často kouká do země. 

     7/    Vyvolávají nepříjemné situace. 

     8/    Jsou silní a rádi se bijí. 

     9/    Může být i něčím odlišný – malý, tlustý, má jinou barvu pleti, neobratný…… 

    10/   Mají strach. 

LIDÉ KOLEM NÁS – RODINA A SPOLEČNOST – práva a povinnosti žáků 

 
  Člověk, který je šikanován – oběť šikany 

 
                    Ti, kteří šikanují 
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3. Rozhodni a zapiš, zda určité právo a povinnost náleží žákovi, učiteli nebo žákovi a      

     učiteli současně:  

     Včasný příchod do školy. Slušné chování. Příprava na vyučování. Zadat písemku. 

     Nevyrušovat během vyučování. Nosit úkoly. Říct, co tě trápí. Právo odpočívat. 

      Právo na vzdělání a bydlení. Právo mít kamaráda. Spravedlivě hodnotit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                 

                              ŽÁK                                                                                      UČITEL 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ŽÁK A UČITEL 

LIDÉ KOLEM NÁS – RODINA A SPOLEČNOST – práva a povinnosti žáků 
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1.  Dopiš důležitá telefonní čísla: 

     Hasiči – oheň jenom zasyčí ……………………………….  

     Lékař je tu hned ………………………………………………. 

     Znám, policistu zavolám …………………………………… 

 

2.  Kam zavolat ? - vybarvi telefon a příběh stejnou barvou. 

            

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS – RODINA A SPOLEČNOST – osobní bezpečí 

V lesíku u chaty houbaří táta. Chce mámu překvapit a přinést jí košík 

hub na polévku a smaženici. Překvapí ho kouř z nedaleko seníku. 

Kuba jde navštívit Filipa. Krátí si cestu. Jde parkem. Prochází kolem 

lavičky, kde leží starší paní. Není jí dobře. 

Venku je tma. Sněží. Jenda kouká z okna. Zaslechne zvláštní zvuky . 

Na protějším chodníku vidí přepadení a krádež kabelky. 

 Martin je svědkem dopravní nehody. 

Cyklista nejeví známky života. Řidič je v šoku a naříká. 

Jenda měl hlídat malou sestru. Usnula. Vynesl koš s odpadky. 

Zabouchl si dveře od bytu. Nemá klíče. Bojí se o sestru. Rodiče jsou 

v práci. Nemá s sebou mobil a čísla zpaměti nezná. 
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1. Doplň následující údaje o své rodině: 

Jmenuji se: _______________________________. Narodil (a) jsem se __________v  

______________.  Adresa mého bydliště je ________________________________. 

Moje maminka se jmenuje ____________________ a tatínek __________________. 

Mám ______ sourozenců, ______________________________________________. 

V naši rodině je nejstarší _______________ a nejmladší_______________________. 

 

 2. Doplň svůj rodokmen: 

 

                                                                        JÁ 

                      BRATŘI                                                                                SESTRY 

 

                                  OTEC                                                         MATKA 

 

            Dědeček                     Babička                               Dědeček                    Babička 

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS – RODINA A SPOLEČNOST – vztahy v rodině, mezilidské  
vztahy, práva a povinnosti v rodině 
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3. Utvoř správné dvojice (políčka vybarvuj stejnou pastelkou):                                                 

 

    

 

 

 

 

 

 

4. Doplň podle značky, kdo u vás dělá tyto domácí práce: 

                                               MAMINKA   M                                           TATÍNEK  T                JÁ    J 

  

 

 

5. Červeně vybarvi kladné vlastnosti člověka a zeleně záporné: (umíš je vysvětlit?) 

   zlomyslný           pracovitý             závistivý             líný             pilný          ohleduplný 

LIDÉ KOLEM NÁS – RODINA A SPOLEČNOST – vztahy v rodině, mezilidské  
vztahy, práva a povinnosti v rodině 

Maminky sestra je má 

Tatínkův táta je můj 

Tatínkův bratr je můj 

Já jsem babiččino 

Táta a máma jsou moji 

Manželka mého táty je       
               moje 

Dcera mých rodičů je  
               moje 

          strýc 

vnouče 

                teta 

             rodiče 

 dědeček 

             sestra 

           maminka 

 
…..  

 
……        

 
…… 

utírá prach 

   provádí opravy 

   umývá podlahu 

   vynáší odpadky 

   žehlí a skládá 
prádlo 

   umývá auto 

   myje nádobí 

   zametá 

   
….. 

 
M         

 
…… 

vaří 

   stele 

   luxuje 

   uklízí hračky 

   umývá okna 

   zalévá květiny 

   nakupuje 

   zašívá prádlo 
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1.  Nesprávné škrtni, vysvětli proč to je nebo není správné: 

 

     Mobilní telefon v divadle a kině vypneme – necháme zapnutý. 

     Do divadla a kina chodíme včas – chodíme na poslední chvíli. 

     Do řady vstupujeme čelem – zády k sedícím divákům.  

     Do divadla si obléknu kraťasy – večerní šaty. 

 

     Z autobusu se nejprve vystupuje – nastupuje. 

    V autobusu můžu jíst ryby – se mohu napít minerálky.  

    Nastoupí-li starší osoba, zůstanu sedět – uvolním místo. 

    V dopravním prostředku hlasitě mluvím – mluvím potichu. 

 

    U lékaře do ordinace vejdu bez zaklepání – počkám na příchod sestry. 

    Nedodržuji – dodržuji pořadí pacientů. 

    V čekárně sedím – pobíhám. 

    K lékaři vejdu bez pozdravu – a zdvořile pozdravím. 

 

2. Kdo koho zdraví první:                                   3.  Nakresli, co by sis oblékl do divadla: 

     MUŽ   ŽENU                     ano – ne 

     ŽENA  MUŽE                    ano – ne 

     STARŠÍ    MLADŠÍHO       ano – ne 

     MLADŠÍ    STARŠÍHO       ano – ne 

LIDÉ KOLEM NÁS – RODINA A SPOLEČNOST – základní pravidla 
společenského chování 
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 1. Víš, jak jdou dny za sebou? Doplň chybějící písmeno a doplň čísla pořadí: 

     __ terý              st__eda                                       p__tek 

     s__bota                                   po__dělí                                      čtvr__ek 

                                                       ned __ le 

2. Doplň věty: 

     Týden má _________ dní. První den je _________. Poslední den v týdnu je 

      ____________. Včera byl(a) _____________, zítra bude _______________ . 

     Máme __________ dnů pracovních a ________ dny volna. Můj nejoblíbenější 

     den je _________________, protože ________________________________. 

     Den má ______ hodin. 

 

3. Hledej ukryté dny v týdnu a časové údaje: 

     Proč chodím bos? Protože naboso bota netlačí! ____________________ 

     Dnes máme s Tondou rande na náměstí.              ____________________ 

     Jen to ne, dělení mi nejde.                                       ____________________ 

 

4. Doplň hodinové ručičky: 

            ráno vstávám                         odcházím do školy                        obědvám 

 

 

              píšu si úkoly                                  večeřím                                  chodím spát 

   

LIDÉ A ČAS – Den – rozdělení dne, jména dnů 
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1. Podtrhni slova, která Vítek popletl. Nad popletená slova napiš slovo správné: 

    Vítek přiběhl ze školy a povídá:,,Maminko, zítra jsem dostal jedničku! 

    A včera půjde naše třída na výstavu. Dáš mi, prosím tě, deset korun? Dnes ráno je 

    budeme dávat paní učitelce na vstupenku. 

 

2. Doplň názvy dnů v týdnu ve správném pořadí (začni prvním pracovním dnem): 

    úterý                   středa                 1. ______________        5. ________________ 

    neděle                pondělí               2. ______________        6. ________________ 

    čtvrtek                pátek                  3. ______________        7. ________________  

                                 sobota                4. ______________ 

 

3. Doplň následující věty: 

     Den má ____ hodin.   Týden má _____ dnů.  

     Dny volna jsou _____________________________________________________. 

     Do školy chodíme od __________________ do pátku. Jsou to dny ____________. 

     Odpověz na otázku: Jak trávíš dny volna? 

 

4. Doplň názvy dnů, které jsou před a za uvedenými dny: 

    středa 

  

                      pátek 

  

                                                                       neděle  

LIDÉ A ČAS – Týden – volné a pracovní dny 
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1.  Dopiš pod obrázek, zda jde o kalendář – stolní, plánovací, nástěnný:   

 

 

 

 

 

 

        _____________                    _____________                           _______________ 

  

2. Vyhledej v kalendáři a dopiš: 

     Napiš dnešní datum ________     Kolik dnů má tento měsíc? ______________ 

     Který den je 25. října? ___________                   8. září?            ______________ 

      1. října? ___________                  9. listopadu?  ______________ 

 

3. Zjisti v kalendáři, kdo má svátek: 

    10. října ____________________                          3. ledna ____________________ 

    5. května ____________________                         15. června __________________ 

    První jarní den slaví svátek _______________ . 

    Kdy máš narozeniny? ________________  Tento den slaví svátek ______________                     

     

     Sebehodnocení 

 

 

LIDÉ A ČAS – Práce s kalendářem 

Učivo jsem  
zvládl/a 
 

   

Učivo mě  
bavilo 
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1. Dopiš názvy měsíců správně za sebou (sleduj šipky): 

       

         LEDEN 

  

 

 

2. Nakresli strom podle ročního období. Pod obrázek napiš měsíce, ve kterých toto 

    období trvá: 

                JARO                             LÉTO                           PODZIM                        ZIMA 

 

 

 

 

 

   ________________     _______________    ________________   _______________ 

   ________________     _______________    ________________   _______________ 

   ________________     _______________    ________________   _______________ 

 

3. Doplň, ve kterém měsíci: 

     Máš narozeniny ____________________                 Jsou Vánoce _______________ 

     Začíná škola _______________________                 Končí škola   _______________ 

     Začínají letní prázdniny ______________ 

     Dostáváš pololetní vysvědčení _______________ 

                                ROK MÁ _______ měsíců a ________ roční období. 

LIDÉ A ČAS – Měsíce – rok, roční období 
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1. Očísluj měsíce tak, jak jdou správně za sebou: 

    BŘEZEN                             PROSINEC                         LEDEN                          ČERVEN 

    ZÁŘÍ                                   ÚNOR                                DUBEN                         SRPEN 

   LISTOPAD                           KVĚTEN                             ČERVENEC                   ŘÍJEN 

 

2. Do vět doplň správný měsíc – číslem: 

     Vánoce jsou v měsíci ____. Do školy začínáme chodit v měsíci ____. Hlavní letní  

     prázdniny začínají měsícem ____. Narozeniny slavím v ____. Teď je měsíc ____. 

     Pololetní vysvědčení dostáváme v měsíci____. Nejkratší měsíc je _____. 

 

3. Vedle obrázku napiš měsíce daného ročního období – měsíce očísluj: 

     

    _____________                                                                                       ______________ 

    _____________                                                                                       ______________ 

    _____________                                                                                       ______________

  

    

 

     _____________                                                                                     _______________ 

     _____________                                                                                     _______________ 

     _____________                                                                                     _______________ 

 

  

                                                                                                                     Obrázky vybarvi 

LIDÉ A ČAS – Měsíce – poznávání měsíců podle čísel 
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1. Doplň do vět tato slova: 

    (Země, hvězdy, planety, měsíce, prachu, plynu, 

      gravitace, Slunce, rok, planet) 

 

 

    Vesmír je vše okolo planety __________. Zahrnuje __________, __________ a 

    ___________. Vesmír vznikl z __________ a __________. Zemské přitažlivosti 

    říkáme ______________. Naše Země obíhá kolem ____________. Dobu za  

    kterou jej oběhne, nazýváme _________. Měsíce obíhají kolem ______________. 

 

2. Najdi v přesmyčkách názvy planet: 

     PIJUTER ______________          PTUNNE _____________        KURMER _________ 

     ŠEVENU ______________          MĚZE   ______________        SRMA ____________ 

     RNTUSA  ______________         NARU _______________ 

   

3. Hledej ukryté názvy planet: 

      Jím pouze měkké rohlíky.             

    Čtu ranní noviny.  

    Za červen ušetřil víc než za květen. 

    Postavil už strýček Sámer kurník? 

    Je to hloupý rozmar slavné osobnosti. 

    V září škola uspořádá ples a turnaj ve stolním tenise. 

 

LIDÉ A ČAS – Pohyby Země – vesmír, hvězdy 
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1. Dopiš názvy měsíců, tak jak jdou správně za sebou: 

     Kalendářní rok má ______ měsíců:  

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     Školní rok má _______ měsíců: 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     BĚHEM ROKU SE VYSTŘÍDAJÍ ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ:  ________________________ 

                                                                                                   ________________________ 

2. Doplň věty: 

    Kalendářní rok začíná v ________________. Školní rok začíná v _______________. 

    Kalendářní rok končí v  ________________. Školní rok končí v ________________. 

    Letní prázdniny jsou v __________________ a _____________________. 

 

3. Doplň do obrázku chybějící údaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIDÉ A ČAS – kalendářní a školní rok 
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4. Doplň do vět správné názvy:                                   5. Víš, jaký měsíc je na kalendáři? 

    Hned za dubnem je __________________.  

    Hned před lednem je _________________. 

    Po červnu následuje __________________. 

    Mezi lednem a březnem je _____________. 

    Hned před prosincem je _______________. 

 

6. Vypiš:      Jarní měsíce ______________________________________________ 

                     Letní měsíce ______________________________________________ 

                     Podzimní měsíce ___________________________________________ 

                     Zimní měsíce ______________________________________________ 

 

7. Podle počasí rozhodni, o jaké roční období jde: 

    A) Dny se zkracují a jsou chladnější. Slunce svítí méně. 

         Objevuje se častý déšť a vítr.  __________________ 

    B) Je nejchladnějším obdobím roku, dny jsou krátké a brzy se stmívá. 

        Mrzne, je chladno. Sněží, nebo prší, fouká studený vít. __________________ 

    C) Dny jsou delší a teplejší. Slunce mírně hřeje. Někdy můžeme na obloze  

         vidět duhu. Začínají první bouřky. Na stromech se objevují pupeny. 

                                                                                                           ___________________ 

     D) Je nejteplejším obdobím roku. Dny jsou dlouhé a pozdě se stmívá. 

         Rostliny kvetou a celá příroda se zelená.   _______________________ 

 JSI ŠIKULA  

LIDÉ A ČAS – kalendářní a školní rok 
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1. Nesprávné škrtni: 

    Advent začíná dvě / tři / čtyři neděle před Štědrým dnem. Ve spojení s adventem  

    si vybavíme adventní trhy / věnec / koupání / kalendář / tence. Každou neděli lidé 

    zapálí jednu svíčku / zápalku. 

 

2. Přiřaď k sobě správné pojmy:  

    1. adventní neděle                bronzová 

    2. adventní neděle                zlatá 

    3. adventní neděle                železná 

    4. adventní neděle                stříbrná 

 

3. Sv. Mikuláš je doprovázený čertem a andělem. Je mu zasvěcena řada kostelů a  

     chrámů. Co patří k postavě Mikuláše? Nehodící se škrtni: 

     BERLA        KORUNA        BISKUPSKÁ  ČEPICE        ZELENÝ  PLÁŠŤ       BÍLÁ  KOŠILE 

 

4. Doplň:  

     Jak na Nový rok, tak …………………………………………………. 

     Na Nový rok o ………………………………………………………….. 

     Na Tři krále o ………………………… dále. 

     V tento den bychom měli být na sebe hodní, být spokojení, aby nám to vydrželo 

     celý rok. Podle tradice bychom měli mít na sobě něco nového a trochu peněz v  

     kapse. Na stole by neměla chybět čočková polévka, aby se rozmnožovaly peníze. 

 

LIDÉ A ČAS – Významné dny v roce (Vánoce, Velikonoce) 
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5. Do textu doplň jména: 

    Tři králové: _________________________________________ se vydali po  

    narození Ježíše do Betléma, aby se mu poklonili. Cestu jim ukázala jasná hvězda. 

    Svátek Tří králů je spojen s koncem vánočního období a začátkem příprav na  

    Velikonoce. 

 

K Velikonočnímu pondělí patří barvení vajíček. Přiřaď k sobě vajíčka podle barvy,   

které dosáhneme různými přírodninami a zjisti čím, můžeš vajíčka barvit. Vajíčka  

vybarvi příslušnou barvou: 

 

    Žlutá                     Rezavá                Oranžová              Červená                  Zelená 

                                   hnědá                    hnědá 

  

 

  

Slupky z                  Červené                  Šafrán                    Voda ze                  Černý  

   cibule                      zelí                                                       špenátu                     čaj 

   

6. Vypiš tradice nebo zvyky, které se dodržují u vás doma o Velikonocích: 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

LIDÉ A ČAS – Významné dny v roce (Vánoce, Velikonoce) 
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1. Doplň druhou dvojici ve vztahu: 

     máma a        _______________                         babička a      ________________ 

     sestra a         _______________                         vnučka a       ________________ 

     teta a             _______________                        prababička a ________________ 

     sestřenice a  _______________                       dcera a            ________________ 

 

2. Vypiš měsíce školního roku ve správném pořadí: 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

 

3. Vypiš:       

    A/ VOLNÉ DNY V TÝDNU: ______________________________________________ 

    B/ PRACOVNÍ DNY:  __________________________________________________ 

    C/ ROČNÍ OBDOBÍ: ___________________________________________________ 

 

4. Napiš alespoň čtyři názvy planet: _______________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

 

 Sebehodnocení: 

 

 

 

Lidé kolem nás – Lidé a čas – OPAKOVACÍ TEST 

Učivo jsem  
zvládl/a 
 

   

Učivo mě  
bavilo 
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1.  Zapiš, zda se jedná o město nebo vesnici. Hledej a zapisuj rozdíly pod obrázek: 

 _________________                                     __________________ 

  

 

 

 

 

        ______________________________            ____________________________ 

        ______________________________            ____________________________ 

        ______________________________            ____________________________ 

         

2. Vybarvi to, co patří do města červeně a to, co patří do vesnice zeleně: 

            FARMY                    NÁVES                 DIVADLA a KINA                     NÁMĚSTÍ     

                  OBECNÍ  ÚŘAD                     MĚSTSKÝ  ÚŘAD                NEMOCNICE 

            SÍDLIŠTĚ                  DOMY  SE  ZAHRÁDKOU               OBCHODNÍ  CENTRA      

  

3. Napiš 3 okolní obce (vesnice) našeho města: 

    ___________________           ___________________           __________________ 

 

4. Doplň:   

   

     Jak se jmenuje naše město? _____________  Která řeka protéká městem? 

     _____________  Jak se jmenuje kostel v blízkosti školy? _____________________ 

MÍSTO KDE ŽIJEME – Obec, město – rozdíly mezi obcí a městem 
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1. Dopiš a připoj ke správnému obrázku. Kam půjdeš, když budeš chtít:(vyprávěj, kde 

    se tyto budovy nachází ve tvém městě): 

    

    - navštívit výstavu starých zbraní _________________ 

    - ošetřit zlomeninu  ___________________  

    - přihlásit se k pobytu ve městě  __________________ 

    - odeslat balík, dopis  _______________ 

    - jít k zápisu do první třídy  _______________________ 

    - hledět na divadelní představení  _________________ 

    - koukat na film či pohádku  _____________________ 

    

2. Vyznač, kudy vede nejkratší cesta z bodu A do bodu B (Hypernova):  

 

        

                     A 

  

 

 

                                                                                            B 

 

 

MÍSTO KDE ŽIJEME – Orientace v našem městě, určování cesty 
                                                   význačná místa 
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3. Pokus se napsat o jakou budovu nebo místo v Chebu se jedná a vyprávěj, kde se  

    nachází: 

    

 

 

  _______________          _______________         ______________ 

 

  

 

 

_________________      ________________       ______________ 

 

4. Napiš, která budova je podle tebe ve vašem městě nejdůležitější? 

    ________________________________ Vyprávěj proč. 

 

5. Napiš, kolem jakých budov jdeš, když vyrazíš ráno do školy: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

  

MÍSTO KDE ŽIJEME – Orientace v našem městě, určování cesty 
                                                   význačná místa 
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1. Ve správném plánku vybarvi půdorysy červeně: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2. Pokus se podle obrázku nakreslit plánek pokojíčku: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nakresli plánek třídy: 

 

 

 

 

MÍSTO KDE ŽIJEME – Plán – nejdůležitější orientační body 
                                               

   

  

                                           tabule 
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1. Doplň do vět tato slova:  

    (zmenšený obraz, pohoří, řeky, rybníky, vrchoviny, nížiny, mapové značky) 

                                                 

    Mapa je _______________________ zemského povrchu. Hnědá barva znázorňuje 

    ________________, zeleně jsou vyznačeny __________________, modře se na  

    mapě zakreslují _______________ a ________________.   ________________ 

    jsou vybarveny žlutohnědou barvou.  Kde stojí města, hrady, silnice, rybníky,  

    zříceniny a jiná místa, nám prozrazují ______________________.  

 

2. Pokus se vybarvit mapu podle toho, kde jsou nížiny, pohoří, vrchoviny a rybníky. 

    (jako nápověda ti poslouží vlastivědná mapa na tabuli) Do vybarvené mapy vyznač 

    tato města: Praha, Cheb, Ostrava, Liberec, České Budějovice  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MÍSTO KDE ŽIJEME – Mapa – barvy na mapě, mapové značky 
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3. Spoj čarou název se správnou turistickou značkou: 

                                 KOSTEL  

                                   MUZEUM             

         POŠTA 

 ZŘÍCENINA 

                                                         PRAMEN 

 

 RESTAURACE 

   

                    HRAD 

 

 

 

4. Pokus se nakreslit k obrázku mapovou značku: 

 

 

 

 

  město                                           silnice                                          železnice 

  

 

  

 

MÍSTO KDE ŽIJEME – Mapa – barvy na mapě, mapové značky 
                                               



31 
 

 

1.  Doplň do směrové růžice zkratky hlavních a vedlejších světových stran: 

      

     S – sever                      SZ ____________________ 

      J – jih                           JZ ____________________ 

     V – východ                  SV ____________________ 

      Z – západ                    JV ____________________ 

 

2.  Světové strany určíme podle přístroje ______________ (tajenka): 

 

      1. Domácí zvíře                                                  ____   ____   _ Č_    ____    ____ 

      2. Světová strana, kde vychází slunce            ____  ____   ____   ____     ____ 

      3. Roční období                                                             ____    ____   ____    ____ 

      4. Světová strana, kde zapadá slunce                        ____   ____   ____    ____   ___ 

      5. Opak levé                                                                    ____   ____   ____    ____   ___ 

      6. Přítel člověka                                                              ____   ____   ____ 

  

3. Doplň do vět (pomůže ti směrová růžice z 1. cvičení) 

    Mezi severem a západem leží    ________________________________. 

    Mezi severem a východem leží  ________________________________. 

    Mezi jihem a východem leží       _________________________________.    

    Mezi jihem a západem leží         _________________________________. 

    Slunce vychází na ___________________ a zapadá na  ______________.  

 

MÍSTO KDE ŽIJEME – Hlavní světové strany, kompas 
                                               



32 
 

 

1. Doplň slova do vět (balvany, včelíny, mraveniště, pařezy, stromy): 

 

    _______________ mají na severní straně letokruhy blízko sebe. _______________ 

    jsou na severu pokryty mechem a lišejníky. ___________________ mají strmou   

    stranu na sever. ____________________ mají vchody do úlů otočeny k jihu. 

    Jehličnaté _________________ mají větve na severní straně kratší a řidší. Tráva 

    bývá na jižní straně vyšší. 

  

2. K obrázkům doplň podle cvičení 1 světové strany a obrázky vybarvi: 

  

    

      

  

 

 

 

 

3. Dopiš do vět správné údaje (obrázek ti napoví): 

    Slunce vychází asi v 6.00 h ráno na ________________ a zapadá asi v 18.00 h 

    na __________________.  Nejvýše je slunce na obloze v pravé _______________. 

 

  

                                                                                                         

 

 

MÍSTO KDE ŽIJEME – Určování světových stran 
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1. Spoj čarou s rámečkem, co patří k vesnici a co k městu: 

                        PANELOVÉ DOMY                                                  MÉNĚ OBYVATEL 

                                                           AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

 

       DIVADLO                          MĚSTO                VESNICE           OBECNÍ  ÚŘAD 

 

               ÚŘADY                          NÁMĚSTÍ                      KRAVÍN                      NÁVĚS 

 

2. Dopiš, jakou barvou jsou na mapě vyznačeny: 

     NÍŽINY ________________                                POTOKY a ŘEKY ________________ 

     POHOŘÍ _______________                                VRCHOVINY ___________________ 

 

3. Dopiš do směrové růžice hlavní a vedlejší světové strany (zkratkou): 

     Světové strany měříme přístrojem ________________. 

  

 

 

4. Nakresli 3 mapové značky a napiš jejich název: 

 

     

     Sebehodnocení :          

 

MÍSTO KDE ŽIJEME – Obec, město – OPAKOVACÍ TEST 

Učivo jsem  
zvládl/a 
 

   

Učivo mě  
bavilo 
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1. Podtrhni, co je správně: 

    Naše škola je: ve vesnici – ve městě – ve velkoměstě. 

    Naše škola stojí: na rovině – na kopci – v údolí – ve svahu. 

    Blízko naší školy je kostel, který se jmenuje: kostel sv. Mikuláše – kostel sv.Petra. 

    Kousek od školy je náměstí: Jiřího z Poděbrad – Jiřího z Petrohradu. 

    Naším městem protéká řeka: Vltava – Labe – Ohře – Dunaj. 

 

2. Napiš 3 okolní obce našeho města: 

    ___________________________________________________________________ 

 

3. Na obálku napiš adresu svého bydliště: 

 

 

                                   ___________ 

                                                                     ________________________ 

                                                                     ________________________ 

                                                                     ________________________ 

 

 

   

4.  Znáš adresu naší školy? – napiš: 

      _______________________________________________________________ 

 

DOMOV A JEHO OKOLÍ – Adresa bydliště, krajina, kde bydlím 
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5. Přiřaď obrázek k typu krajiny, podle toho o jakou krajinu se jedná: 

 

                    

 

 

 

                     HORY                                         ROVINA                               PAHORKATINA 

           vyšší, strmější svahy                     rovná krajina                          zvlněná krajina 

  

6. Víš, z jakých částí se skládá kopec? (správně dopiš do bublin tato slova): 

                      VRCHOL                                       ÚPATÍ                                   ÚBOČÍ 

   

 

  

 

 

 

 

 

7.  Vypiš, co se ještě ve tvé krajině nachází (například rybníky, parky…………………….),   

      nebo kam rád(a) chodíš na vycházky: 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

DOMOV A JEHO OKOLÍ – Adresa bydliště, krajina, kde bydlím 
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1. Doplň tato slova do vět: 

    led, sníh, déšť, mořích, potocích, řekách, rybnících, vypařuje, mraky 

    Voda na zemi se vyskytuje jako ___________, ____________ nebo ___________. 

    Slaná voda je v ____________, sladká v _______________, ________________ a  

    ________________. Voda z moří, řek a rybníků se ________________. Vodní 

    pára tvoří na obloze ______________. 

 

2. Zakroužkuj rostliny a živočichy, které můžeme vidět u vody – jejich názvy vypiš: 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

 

  

3. Z písmen slož názvy řek ČR, napiš je na linky a pokus se je vyhledat na mapě: 

 

  

  

  

  

   

 

 

            NEJDELŠÍ  ŘEKA V ČR  JE   V _  _  A  _  A . 

DOMOV A JEHO OKOLÍ – Voda v krajině 

eLba 

________ 

 

tlaVav 

________ 

ieJzar 

________ 

 

řhOe 

________ 

 

tavSrka 

________         

 
azváaS 

________ 

 



37 
 

 

1. Doplň slova do vět: příroda, člověk, potoky, jezera, moře, vodní nádrže,  

                                        rybníky, přehrady 

    Vodu v krajině vytvořila ______________, jiné vytvořil _________________. 

    Příroda vytvořila ______________, _______________ a ________________. 

    Člověk vytvořil  ____________________, _______________ a ___________.  

 

2. Obrázky nahraď slovy:   

    ŘEKA pramení v h _  _  _ ch.  

 

     Z pramenů se tvoří p _  _  _  k.  

 

    Řeky se vlévají do m _  _  e.   

 

3. Spoj, co k sobě patří: 

    Přehrady                      byly vybudovány pro chov ryb. 

    Rybníky                        zadržují vodu. 

    Vodní hráze                 jsou vybudovány na řekách, shromažďuje se v nich voda,  

                                           když je jí nadbytek a je sucho – voda se vypouští.  

                                           Některé fungují jako zásobárna pitné vody. 

  

4. Napiš názvy pod obrázek: 

 

                                                      _______________                   _______________ 

DOMOV A JEHO OKOLÍ – Řeka, potok, rybník, jezero, hráz……….. 
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1. Podle nápovědy doplň typ krajiny: 

    Vyšší – strmé svahy jsou ___________________. 

    Rovná krajina se nazývá  ___________________. 

 

2. Vypiš vodní toky, které vytvořila příroda a které člověk. 

     

3.  Doplň do vět: 

     Nejdelší řeka v ČR je __________________.  Naším městem protéká řeka 

     ______________. Pro chov ryb slouží _________________. Řeka se vlévá do 

     ______________. Na mapě jsou vodní toky vyznačeny barvou ______________. 

     U vody můžeme vidět tyto rostliny a živočichy ___________________________ 

     _________________________________________________________________. 

     4. Vypiš alespoň 4 řeky v ČR: 

         ________________________________________________________________ 

         

         Sebehodnocení 

 

  

DOMOV A JEHO OKOLÍ – OPAKOVACÍ TEST 

 

         PŘÍRODNÍ                                  
 

          VYTVOŘENÉ ČLOVĚKEM 

 
 
 
 
 

 

Učivo jsem  
zvládl/a 
 

   

Učivo mě  
bavilo 
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1. Dopiš dopravní prostředky:                  V naší krajině se dopravujeme – 

    po silnicích _________________________________________________________   

    po železnicích _______________________________________________________ 

    na řekách __________________________________________________________ 

    letecky ____________________________________________________________ 

  

2. Vypiš dopravní prostředky, které jezdí v naší obci: 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

 

3. Najdi ve čtyřsměrce osm dopravních prostředků, napiš je do čtverečků a ze    

    zbylých písmenek utvoř další dopravní prostředek: 

     

 

 

                                                                   

    

       T                                                                                      L   

       M                                                             K 

       A 

       M     Dopravní prostředek, ze zbylých 

        T     písmenek je: ______________ 

        L 

DOMOV, KDE ŽIJEME – Doprava v krajině, dopravní prostředky 

   S               U     B     J     E     L     O     R     T 
   M     M     O     T     O     C     Y     K     L 

   E      J     A     V     M     A     R     T     A 

   T     U     T     O     L     O     K     O     Ď 

   R     S     U     B     O     T    U     A     O 
   O     L     E     T     A     D     L     O      L 



40 
 

         

4. Napiš, kterým dopravním prostředkem bys jel (připoj a slova napiš): 

    na hřiště __________________________________ 

    do Prahy __________________________________ 

    k moři      __________________________________ 

     

 

   

5. Tvoř slova: 

                      auto                     vzducho                    trolej                    ko 

             loď                                let                       tram                        ník 

                      mobil                     bus                          par                           lo 

                                     adlo                      vaj                          ník                             vrtul 

                 ____________________________________________________ 

                 ____________________________________________________ 

                 ____________________________________________________ 

                 ____________________________________________________ 

 

6. Nakresli dopravní prostředek, kterým jezdíš nejraději: 

  

 

 

 

 

DOMOV, KDE ŽIJEME – Doprava v krajině, dopravní prostředky 
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1. Přeškrtni, co není správné při přecházení vozovky (jak se chová správný chodec): 

     Do vozovky vstoupím bez rozhlédnutí. Před auty poskakuji sem a tam.  

     Přecházím na červenou. Nepřejdu vůbec a vrátím se. Budu mávat, a až auta  

     zastaví, tak přejdu. Zavřu oči, a přeběhnu vozovku. Zábradlí u silnice slouží k 

     přelézání. Při přecházení se rozhlížíme vlevo a vpravo. Tam, kde není chodník, 

     jdu po levém okraji silnice (proti jedoucímu autu). 

 

2. Čím musí být vybavené kolo? – napiš na řádek a kolo dokresli: 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

   

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

 

3.  Správně přiřaď pravidla pro cyklisty: 

      Na kole nejezdím                                                 naznačím změnu směru. 

      Před odbočením                                                   jezdíme za sebou. 

      Abych neohrožoval cyklisty                                po chodníku. 

      Jezdím v jízdním pruhu                                       musím mít na hlavě přilbu. 

      Pokud je mi méně než18 let,                              vyznačeném pro cyklisty. 

DOMOV, KDE ŽIJEME – Jak se chovat na silnici – chodec a cyklista 
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1. Jak se mají správně chovat CHODCI, CYKLISTÉ a ŘIDIČI nám říkají  d _  _  _  a _  n  _ 

    z _  a  č _  _     a     s _  _  _ f _ r _. 

   Vybarvi světla na semaforech a doplň, co znamenají: 

                                        jedu na kole                     jdu pěšky 

  

 

 

 

2.   Značky vybarvi správnou barvičkou a přiřaď název s rámečkem, co znamenají: 

       Dopravní značky dělíme na: 

         výstražné                   zákazové                      příkazové                        informativní 

 

  

 

 

   

  

 

 

     STEZKA PRO             ZÁKAZ VJEZDU               STEZKA PRO               PŘECHOD PRO 

        CYKLISTY                 JÍZDNÍCH KOL                   CHODCE                       CHODCE 

       

                                                                POZOR, DĚTI  

DOMOV, KDE ŽIJEME – Dopravní značky 
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1. Dokážeš správně připojit telefonní číslo? 

     POLICIE                HASIČI                 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA                MĚSTSKÁ POLICIE    

  

                      158                    156                    150                  155 

 

    Napiš, kam se dovoláš, když zavoláš číslo:   112   ____________________ 

 

2.  Vybarvi stejnou barvičkou dvojice patřící k sobě: 

 

      Zdravotnická záchranná služba                       násilí – krádež …… 

      Hasiči                                                                   úraz – nemoc – nevolnost …… 

      Policie                                                                  požár – vyprošťování ……. 

      

3.  Dopiš telefonní číslo, kam bys zavolal, kdyby ses ocitl v dané situaci (řekni proč): 

      A/  Jenda si cestou ze školy všiml, jak se ze sklepa domu line podivný hustý kouř.  

            Rozhlédl se kolem, ale nikde nikdo. Vtom si uvědomil, že má u sebe mobilní  

            telefon. Kam zavolá? __________________ 

      B/  Žanetka se stala svědkem dopravní nehody. Auto srazilo cyklistu a ujelo. 

            Stalo se to na zastávce na pustém místě. Cyklista nehybně ležel.  

            Kam zavolala? ___________________ 

  4.  Můžeš zavolat, pokud v telefonu nemáš kredit? Podtrhni správnou odpověď. 

       a/ Ne, bez kreditu se nedá volat.        b/ Ano, bez kreditu lze volat tísňová volání. 

DOMOV, KDE ŽIJEME – Důležitá telefonní čísla 
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1. Vypiš dopravní prostředky, kterými se dopravíš, pokud využiješ: 

     VODU _____________________________________________________________ 

     VZDUCH ___________________________________________________________ 

     KOLEJ _____________________________________________________________ 

     ZEM ______________________________________________________________ 

 

2. Dopiš, co všechno musí mít správně vybavené kolo: 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

 

3. Dopiš, kam se dovoláš, když vytočíš dané číslo – ke každé profesi připoj potřebné 

    pomůcky: 

    158  _____________           150   ______________          155  __________________ 

     

  

 

 

4. Kam se dovoláš, když vytočíš číslo   -   112  ________________________________  

            156  ________________________________ 

        

        Sebehodnocení  

 

 

DOMOV, KDE ŽIJEME – OPAKOVACÍ TEST 

Učivo jsem  
zvládl/a 
 

   

Učivo mě  
bavilo 
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1.  Vyznač na mapě, kde se nachází město CHEB a města PRAHA a BRNO (použij  

      mapu ČR): 

      

  

 

 

 

 

 

 

2. V poledne se podívej, kam míří stín (tím směrem je sever). Podle světových stran 

     urči a dopiš do obrázku, co se nachází na S – V – Z – J od naší školy: 

 

  S 

 

 

   Z  V 

 

 

 

                                               J 

MÍSTO, KDE ŽIJEME – Okolní krajina – naše okolí, orientace v obci 
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1. Památné stavby stavěli v obci i mimo obce. Vypiš, co patří mezi nejčastější   

    památné stavby : - hrady, zámky, paneláky, mosty, parkoviště, mlýny, sochy, 

                                       obchodní domy, rozhledny, zříceniny 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

2. Doplň vynechaná písmena: 

   O památných stavbách se dovídáme  z  p _ h _ _ _ k,  p _ v _ s t _   a  p _ s n _. 

   Ve vesnicích a městech vynikají stavby, které slouží lidem, Jsou to  r _ d _ i c _, 

   m _ s _ _,  d _ v _ d _ a,  k _ š n _. 

 

3. Spoj obrázek s názvem památné stavby v našem okolí. Poznáš je?                                                        

      

   

 

 

 

     Kostel svaté Kláry                    Hrad  ve Skalné                     Kostel svatého Mikuláše             

 

 4. Vypiš další památné stavby ve tvém okolí: 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

                                                                                      JSI ŠIKULA !!! 

MÍSTO, KDE ŽIJEME – Okolní krajina – památné objekty 



47 
 

 

1. Z následujících slov vyber a doplň do vět: 

     - cihel, panelů, kostí, jeskyních, panelových domech, rodinných domcích, železo, 

        větve, písek, lovem, skupinách, luků, oštěpů, oheň 

     V dávných dobách bydleli lidé v _________________. Nyní žijí v ______________ 

     __________________ a v ___________________________. První lidé vyráběli 

     nástroje z _____________. Živili se _____________ zvěře. Lovili ve ___________ 

     pomocí ___________ a ____________.  Uměli rozdělávat ______________. 

     Dnes stavějí domy z ____________ a ____________.  

 

2. Napiš pod obrázek, jaká zvířata lovili lidé v dávných dobách: 

  

    

 

 

 

________________          ______________        _______________      _____________ 

 

3. Co používali lidé na stavbu obydlí dříve a co používají nyní? Spoj čarou: 

          tvárnice                                  kosti                        větve                               cihly 

                            cement                                                                        kůže 

          vápno DŘÍVE                            NYNÍ        

                                                 panely 

                          eternit                    kámen       dřevo 

LIDÉ A ČAS – Lidská obydlí dříve a nyní 
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1. Doplň do vět tato slova: města, vesnice, náměstí, náves, sídliště, Praha 

 

     Obce, které mají více obyvatel, nazýváme _______________ a ty, které mají 

     méně obyvatel, nazýváme ____________________. Vesnické domy lemují 

     ___________________. Ve středu města je _____________________ s řadou 

     obchodů a úřadů. Na okrajích měst bývají ____________________.  

     Největším a hlavním městem ČR je _________________. 

  

2. Zakroužkuj, co je správně a doplň: 

     Bydlím a) ve městě ____________________________ 

                 b) na vesnici ____________________________ 

 

3. Červeně vybarvi věty, které popisují město a modře věty popisující vesnici: 

 

V těchto obcích sídlí úřady, banky, nemocnice, velké továrny a obchodní centra. 

Velice často zde nemají ulice názvy, jsou zde jen čísla domů. 
Je zde zdravější životní prostředí. 

Středem této obce je náves. 

Nacházejí se zde historická centra i sídliště s panelovými domy. 

Lidé se zde převážně přepravují auty, tramvajemi, autobusy a metrem. 

 

4.  Dopiš názvy okolních vesnic našeho města: 

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

LIDÉ A ČAS – Vesnice a města 
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1. Prohlédni si obrázek. Zeleně zakroužkuj osoby, které se chovají správně -  

     červeně označ osoby, které se chovají špatně. O obrázku vyprávěj.    

 

  

 

 

 

 

 

2. Vybarvi příslušný kontejner správnou barvou a přiřaď odpad do správného  

     kontejneru – kartičky vybarvi barvou vybraného kontejneru. 

 

                 PAPÍR                            obal od sešitu           PLAST  

                                                                             kelímek od jogurtů  

  lahev od okurek 

 rozbité sklo igelitový obal 

 krabice od bot obal od šamponu starý časopis 

 rozbitá sklenka plastový kelímek 

           PET lahev  

               SKLO                  reklamní letáky                   zbytky skla         krabice od džusu 

 

3. Doplň chybějící písmena a zjistíš, co nepatří do tříděného odpadu: 

     m _ s _ n ý   a   m _ kr _   pap _ r, použi _ é  p _ en _ y, o _ aly  od  ch _ mik _ lií, 

     z _ c _ dl _, p _ rc _ lán, au _ osk _ o, l _ nol _ um, z _ ytk _ pot _ avin   

MÍSTO, KDE ŽIJEME  - Životní prostředí – péče a ochrana (třídění odpadu) 
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  C 

 

4. Vyber vhodná slova a celé věty přepiš na linku: 

     Odpad je / není vhodné třídit. _________________________________________ 

     V našem městě je / není možné třídit odpad. _____________________________ 

     __________________________________________________________________  

     Doma třídíme / netřídíme odpad. ______________________________________ 

     V naší škole je / není možné třídit odpad._________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     Pro plasty používáme žlutý / modrý kontejner. ____________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     Nepotřebné sklo vyhodím do modrého / zeleného kontejneru. 

     __________________________________________________________________ 

     

5.  Co všechno se dá třídit, aby se znovu použilo k výrobě nového? 

     Jak tomu procesu říkáme? – vylušti křížovku a dozvíš se. 

  a/ Ze dřeva se vyrábí …   

  b/ Věda, která se zabývá ochranou přírody  

                                                            C 

 c/ Léky vracíme do 

 d/ Měď, cín, ocel, železo, hliník jsou ….. 

 e/ Zelený kontejner je na ………….    

 f/ Žlutý kontejner je na ……..      

                                                                                                                                                                                                                      

g/ Člověk zabývající se ekologii….. 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  - Životní prostředí – péče a ochrana (třídění odpadu) 

     

        

       

    

    

     

 C 
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1. Napiš, co používali lidé na stavbu svého obydlí: 

     DŘÍVE ____________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________ 

     NYNÍ   ____________________________________________________________ 

                  ____________________________________________________________    

 2. Správně rozděl slova – co je typické pro vesnici a co pro město: 

      nemocnice, náměstí, náves, rodinné domky, panelák, obchodní domy, kino, 

      hustá doprava, čisté ovzduší, méně obyvatel, továrny 

 
                          VESNICE                                                               

 
                             MĚSTO 

  
 
 
 
 
 

 

3. Napiš, co nepatří do tříděného odpadu: 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

  4. Napiš alespoň 3 památné stavby ve tvém okolí: 

      __________________________________________________________________ 

             

      Sebehodnocení:  

 

 

LIDÉ A ČAS – MÍSTO, KDE ŽIJEME  - OPAKOVACÍ TEST 

Učivo jsem  
zvládl/a 
 

   

Učivo mě  
bavilo 
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1. Dopiš, kam se dovoláš, když vytočíš číslo: 

      

 

  

 

 ___________                      ___________                      ___________ 

 

2.  Dopiš správnou dvojici v příbuzenském vztahu: 

     Babička - ________________                               Sestra          -  ________________ 

     Vnuk     -  ________________                               Sestřenice  -  ________________ 

     Otec      -  ________________                               Prababička -  ________________ 

     Dcera    -  ________________                               Strýc            -  ________________ 

 

3.  Vypiš měsíce k jednotlivým ročním obdobím: 

     JARO      ___________________________________________  

     LÉTO       ___________________________________________ 

     PODZIM  ___________________________________________  

     ZIMA        ___________________________________________  

  

4.  Vypiš názvy planet:   

 

     ________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________   

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 



53 
 

 

5.  Napiš, jaké tradice lidé dodržují na: 

     VELIKONOCE  _______________________________________________________ 

                              _______________________________________________________ 

     VÁNOCE          _______________________________________________________ 

                              _______________________________________________________ 

 

6.  Do směrové růžice dopiš zkratky hlavních a vedlejších světových stran: 

      S __________ SV  __________________ 

      J  __________ SZ   __________________ 

 V  __________  JV   __________________ 

      Z  __________ JZ   __________________ 

 

 

7.  Dopiš, jakou barvou jsou na mapě vyznačené: 

     NÍŽINY  __________________                 POTOKY  A  ŘEKY  __________________ 

     POHOŘÍ   _________________                VRCHOVINY  ______________________ 

 

8.  Na obálku napiš adresu svého bydliště: 

  

              __________   

                                                                               ____________________  

                                                                               ____________________  

                                                                               ____________________  

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 
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9. Vypiš dopravní prostředky, které se pohybují: 

    po silnicích _________________________________________________________ 

    po železnici  ________________________________________________________ 

    letecky  ____________________________________________________________ 

    na řekách  __________________________________________________________ 

 

10.  Vybarvi semafor správnou barvou: 

        

  Stůj!   

                                                                        

                                                                       Pozor!  

                                                                     

                                                                        Volno! 

 

11.  Napiš, jaká zvířata lovili lidé v dřívějších dobách: 

        _______________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________ 

 

12.  Napiš, co všechno můžeme vhazovat do příslušných kontejnerů: 

  

              PAPÍR                                                     SKLO                                                   PLAST 

      ______________________         ___________________       __________________ 

      ______________________         ___________________       __________________ 

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 
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13. Víš, co je typické pro vesnici a co pro město? – napiš 

      

             JSI ŠIKULA – za odměnu si vybarvi obrázek a HURÁ NA PRÁZDNINY 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 

 
                          VESNICE          

  
                          MĚSTO 
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