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Pracovní list slouží k ověření čtení s porozuměním. Žák na základě 

písemných pokynů  bude plnit jednoduché úkoly. 

Očekávaný výstup: Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti, chápe význam slov, orientuje se v textu, pozná 

rýmy. 

Žáci společně s učitelem přečtou a rozeberou báseň. Po rozboru 

básně samostatně vypracovávají úkoly. Žáci na závěr vedle básně 

namalují obrázek vystihující text básně.        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práce s textem – čtení s porozuměním 

Vítr  

(František Nechvátal) 

Odkud ten vítr fouká? 

Ze sítě od pavouka. 

 

Odkud ten vítr vane? 

Z polí od hrušky plané. 

 

Odkud ten vítr duje? 

Ze skal od černé sluje. 

 

Odkud ten vítr fičí? 

Ze smrčin od jehličí. 

 

Odkud ten vítr hvízdá? 

Z lesa od svého hnízda. 

 

Úkoly k textu: 

1. V básni podtrhni všechna slova, která se rýmují. 

2. Vypiš z básně, co vše vítr dělá. 

 

______________________________________________________________ 

3. Víš, čím vítr prospívá nebo škodí?  

 

________________________________________________________________ 

4. Ze závorky vyber vhodné slovo do vět.  

Vánek je ___________vítr. (silný/ slabý) 

 

Vichřice je ___________ vítr. (silný/slabý) 

5. Napiš slova podobného významu ke slovu vítr. 

 

________________________________________________________________ 

 



Řešení: 

 

Vítr  

(František Nechvátal) 

Odkud ten vítr fouká? 

Ze sítě od pavouka. 

 

Odkud ten vítr vane? 

Z polí od hrušky plané. 

 

Odkud ten vítr duje? 

Ze skal od černé sluje. 

 

Odkud ten vítr fičí? 

Ze smrčin od jehličí. 

 

Odkud ten vítr hvízdá? 

Z lesa od svého hnízda. 

 

Úkoly k textu: 

1. V básni podtrhni všechna slova, která se rýmují. 

2. Vypiš z básně, co vše vítr dělá. 

Fouká, vane, duje, fičí, hvízdá. 

 

3. Víš, čím vítr prospívá nebo škodí? Prospívá čerstvý vzduch, osvěží, suší 

prádlo, roznáší semínka, pohání větrné mlýny… 

Škodí vichřice, boří domy, láme stromy…               

4. Ze závorky vyber vhodné slovo do vět.  

Vánek je slabý vítr. (silný/ slabý) 

 

Vichřice je silný vítr. (silný/slabý) 

5. Napiš slova podobného významu ke slovu vítr. 

 

Vánek, větřisko, fujavice, meluzína, vichřice, větřík, vichr… 
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