
Pracovní list český jazyk 
1) Doplň verše vhodnými slovy. Rozluštíš i verše se modře vyznačenými písmeny? 

Sluníčko nám pěkně _________________, kvítí 

natrhám ti náruč ____________________. svítí 

To je vaše, to je _____________________, naše 

vaše mísa, naše _____________________. kaše 

Volá houser ________________________: pusu 

„Dej mi, huso, _____________________. ʺ husu 

 

2) Do následujících veršů doplň vhodná slova ze závorky. Potom nakresli obrázek. 

Táta ____________________, Honza _________________, 

nesli ____________________ přes ___________________, 

míč si se mnou umí ______________________, 

je to dobrý ____________________________. 

 

3) Spoj slova, která mají opačný význam. Potom si některá z nich vyber a napiš je na volné linky. 

ano dolů zdravý léto  ______________ 

den vpravo zima málo ______________ 

nahoru ne mnoho večer ______________ 

vlevo pilný sem nemocný ______________ 

líný noc ráno tam ______________ 

 

  



4) Hádej, jak se mohou nazývat malé věci a malá zvířata. Do rámečků doplň hůlkovým písmem 

vynechaná písmena. 

Malý míč je        ÍČEK  Malý zajíc je  

Malý les je    Malý krajíc je  

Malý dům je    Malá váza je  

Malý vůz je    Malá ruka je  

Malý klíč je    Malé kolo je  

5) Doplň do křížovky vhodná písmena. Potom doplněná slova užij ve větách. 

Loví se v potoce:  

Tomík je:  

Je jen v pohádkách:  

Dává mléko 

Z palmy spadl 

6) Přečti si následující věty a zeleně vybarvi rámečky, v nichž je napsáno, co tě baví. Modře vyznač to, 

co by mohlo bavit tatínka, a červeně vyznač, co asi baví maminku. 

Toulat se lesem a sbírat houby. Sbírat známky. Spravovat auto. Lovit ryby. 

Číst časopisy. Poslouchat hudbu. Plavat. Číst knihu. Hrát si. Posilovat a cvičit.  

Starat se o ovocné stromy. Pracovat u počítače. Malovat obrázky. Číst noviny.  

 

7) Doplň mřížku tak, aby poslední písmeno ve slově bylo zároveň prvním písmenem dalšího slova. 

 

Jak se jmenuje ryba, kterou jíme na Vánoce? __________________________ 

Co má maminka, když nezlobíš? __________________________ 

Pro které vozidlo jsou na ulici koleje? __________________________ 

Jak se jmenuje zvířátko, které má bodliny? __________________________ 
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