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Anotace:  Pracovní list obsahuje cvičení zaměřené na slovní úlohy (procvičování 

sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20) 

- žáci znají čísla do 20 

- žáci znají početní operace sčítání a odčítání 

- žáci řeší jednoduché slovní úlohy 

Zdroje: Vlastní; obrázky: www.office. microsoft.com 

Pomůcky: Pracovní list, tužka, pero 

  

Zkušenosti z pilotáže: - Žáci řešili jednoduché  slovní úlohy 

- Tvořili krátké zápisy ke slovním úlohám 

- Úkoly byly pro žáky srozumitelné, práce je bavila 



Zadání: 

POHÁDKY 1 

(procvičování sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20) 

Kohoutek a slepička sbírali v oboře zrníčka. Slepička našla 15 zrníček. Kohoutek 

našel o 8 zrníček méně. Kolik zrníček nasbíral kohoutek? 

znázorni: ______________________________________________________ 

vypočítej: ______________________________________________________ 

odpověď: ______________________________________________________ 

Cestou k babičce trhala Karkulka květiny. Utrhla 6 zvonků, 5 kopretin a 6 vlčích 

máků. Kolik květin Karkulka utrhla? 

znázorni: ______________________________________________________ 

vypočítej: ______________________________________________________ 

odpověď: ______________________________________________________ 

Do opuštěné budky v lese se stěhovala zvířátka. Bydlela tam už myška, žabka 

a zajíček. Kolik je to celkem zvířátek? Kolik nohou mají tato zvířátka dohromady? 

znázorni: ______________________________________________________ 

vypočítej: ______________________________________________________ 

odpověď: ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Leze žába po žebříku, natahuje elektriku… Pomoz žábě. 
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Řešení: 

POHÁDKY 1 

(procvičování sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20) 

Kohoutek a slepička sbírali v oboře zrníčka. Slepička našla 15 zrníček. Kohoutek 

našel o 8 zrníček méně. Kolik zrníček nasbíral kohoutek? 

vypočítej: 15 – 8 = 7 

odpověď: Kohoutek nasbíral 7 zrníček. 

Cestou k babičce trhala Karkulka květiny. Utrhla 6 zvonků, 5 kopretin a 6 vlčích 

máků. Kolik květin Karkulka utrhla? 

vypočítej: 6 + 5 + 6 = 17 

odpověď: Karkulka utrhla 17 květin. 

Do opuštěné budky v lese se stěhovala zvířátka. Bydlela tam už myška, žabka 

a zajíček. Kolik je to celkem zvířátek? Kolik nohou mají tato zvířátka dohromady? 

vypočítej: 4 + 4 + 4 = 12 

odpověď: Jsou to 3 zvířátka. 

Dohromady mají 12 nohou. 

Leze žába po žebříku, natahuje elektriku… Pomoz žábě. 
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