Kluci a holky,
abyste se nenudili, tak něco trochu z jiného soudku, než jsem vám dosud posílal.
Stačí, když mi řešení pošlete do nedělního večera!
1. Rozděl 21 pomerančů do 2 košíků tak, aby v jednom košíku bylo o 3 pomeranče
více než ve druhém.
2. Honza na poli našel 5 žampionů. V lese však 2 ztratil, zato našel čtyřikrát více
hřibů než měl původně žampionů. Kolik hub celkem přinesl domů?
3. Na střeše sedí 4 vrabci. Na sousedově střeše sedí vrabců dvakrát tolik. Kolik
vrabců celkem vidím?
4. Maminka koupila do koupelny tři nové osušky. První stála 220 Kč, druhá o 90
korun více než první a třetí o 100 korun méně než první. Maminka platila
tisícikorunou. Kolik ji prodavačka vrátila?
5. V textilní dílně ušili za týden 600 kusů potahů do auta. Celkem 320 potahů
rozvezli na prodejny a 130 kusů prodali přímo zaměstnancům. Kolik kusů jim
zůstalo na skladě?
6. Karel má kapesné na týden 100 korun. V pondělí si koupil jogurt za 9 korun,
v úterý párek v rohlíku za 15 korun, ve středu tatranku za 6 korun, ve čtvrtek si
koupil přesnídávku za 10 korun a v pátek ovocný tvaroh za 11 korun. Kolik korun
mu zbylo?
7. V daných slovech hledejte názvy zvířat: raketa, posel, pusa, páčka, sok,
podatelna, sleva, kapradí, leporelo, sepse, zlatokop, klakson, válka, ryska
8. Jaké může být auto? (vynech barvy a místa, kde byla vyrobena)
9. Seřaď slova a oprav věty, jak mají být správně:
Na poli poskakuje pomalý brouk.
V lese leze pilný dřevorubec.
Na rybníku plave krtek.
Na dvorku pracuje veselé koťátko.
V podzemí si hrabe cestičky labuť.
10. Přepiš věty v množném čísle:
Cvrček hraje na housličky.
Čmelák létá z květu na květ.
Ještěrka se vyhřívá na kamenech.
Jezevec se skrývá v noře.

Opravíš názvy pohádek?
Trnková Boženka

Čtyři zelené vlasy děda Vševěda

Perníková chýše

Krušnohorské pohádky

Motýl Emil a Plastová panenka

Pohádky o pejskovi a želvičce

Stříbrovláska

Modrá Barbulka

Špalík a Špageta

Sněhurka a pět skřítků

Bob a Drobek

Pyšná královna

Doplníš správná slova?
Holčička, která má pejska Škubánka, se jmenuje …
Kamarád Ferdy Mravence je brouk …
Princezna se zlatou hvězdou na čele nosila … kožíšek
Žena loupežníka Rumcajse se jmenuje …
Každodenní televizní pořad pro děti, plný krátkých pohádek a příběhů, se jmenuje …
V pařezové chaloupce bydlí Křemílek a …
Otec princezny Krasomily zakázal ve svém království …

Zapoj fantazii a napiš
Co bys dělal (dělala), kdybys potkal (potkala) pohádkového dědečka?

Jaký jídelníček bys sestavil (sestavila) princezně na neděli?

Jaké vlastnosti by měl mít princ?

Jaké vlastnosti by měla mít princezna?

Co by sis přál (přála) najít jako poklad?

