
Vysvědčení – pracovní list 1 

Úkol 1 

Napiš si vlastní vysvědčení. Jaké asi budeš mít známky? 

Jaké známky jsi měl /měla v 1. pololetí? 

 

 

   

   Školní rok:                                                                            Třída:  

VYSVĚDČENÍ 

  Jméno: ________________________________________ 

   Datum narození: _______________________   Rodné číslo: _________________ 

   Místo narození: __________________________ 

 1.pololetí 2.pololetí 

   

   

 

 
  

   

   

   

  
 

 

   

 



Vysvědčení – pracovní list 2 

Úkol 2 

Vypravuj o prázdninách. 

Kdy budou prázdniny? _____________________________________________ 

Do které třídy budeš chodit v září? ____________________________________ 

Kam pojedeš a co budeš dělat o prázdninách? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Úkol 3 

Na co se nejvíc těšíš? Namaluj obrázek. 

 

 

 

  



Vysvědčení – pracovní list 3 

 

Úkol 4 

Vyprávěj ve znakovém jazyce. 

Máte chatu? Co děláš na chatě? 

Už jsi byl u moře? Kde? Co děláš u moře? Co jsi viděl u moře? 

Byl jsi na táboře? Co děláš na táboře? 

Jezdíš k babičce a dědovi? 

Co ještě děláš o prázdninách? 

 

Úkol 5 

Poskládej správné věty. 

prázdniny Zítra budou. 

učitelka dává Paní vysvědčení.  

moři Já k pojedu. 

pod jedeme My stan. 

má Paní květiny učitelka. 

 

Úkol 6 

Co kdo dělá? 

Jana 

Katka 

Paní učitelka 

Pepa 

My 

dáváme květiny a čokoládu. 

pojede na chatu. 

dává vysvědčení. 

pojede pod stan. 

pojede k moři. 

 

  



Vysvědčení – pracovní list 4 

 

Úkol 7 

Doplň slova. 

Ve škole dostaneme _____________.   prázdniny 

Paní učitelka dostane ______________.  na chatu 

Červenec a srpen jsou _______________.  květiny 

Do školy jdeme v ______________.   vysvědčení 

O prázdninách jedeme ________________.  září 

 

Úkol 8 

Co budeš dělat o prázdninách? Škrtni, co nebudeš dělat. 

Plavat, číst knihu, hrát na počítači, bruslit, bobovat, hrát tenis, malovat, pomáhat 

doma, houpat se na houpačce, jezdit na kole, hrát si s bratrem, hladit kočku, hrát 

fotbal, počítat, psát úkol, psát si s kamarády na mobilu, vařit, řídit auto, vysávat, 

pracovat na zahradě, stavět si z lega, jezdit na výlety, chodit ven se psem, běhat 

v lese, hrát tenis, opalovat se, uklízet, hrát si s míčem, nakupovat, starat se o 

sestru nebo bratra, jezdit na návštěvu, hrát si s panenkou, zalévat květiny, psát 

dopis, sbírat houby, mýt nádobí, péct koláče, běhat a skákat, ležet v posteli. 

Vyber si 5 věcí, co chceš dělat a 5 věcí, co nebudeš dělat a napiš věty. 

Já budu __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Já nebudu ________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

 


