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Pracovní list 

 

       __________________________________ 

1. Přečti (nebo vyslechni) text: 

 

Kdo chybí ve třídě? 

Vypravěč: Je ráno. Žáci jsou ve třídě. Paní učitelka se s nimi vítá. 

Paní učitelka: Dobrý den. Posaďte se, prosím, děti. 

Vypravěč: Paní učitelka počítá žáky. 

Paní učitelka: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Kdo nám dnes chybí? 

Žáci: Kačka! 

Vypravěč: V tom uslyší. Ťuk, ťuk, ťuk! 

Paní učitelka: Dále. 

Vypravěč: Vejde Lucka. 

Kačka: Dobrý den, paní učitelko. 

Paní učitelka: Dobrý den, Lucko. 

Lucka: Omlouvám se, že jdu pozdě. 

Paní učitelka: V pořádku Lucko, posaď se, prosím. 

Vypravěč: Paní učitelka znovu počítá žáky. 

Paní učitelka: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Kdo nám dnes chybí? 

Žáci: Honzík! 

Vypravěč: V tom uslyší. Ťuk, ťuk, ťuk! 

Paní učitelka: Dále. 

Vypravěč: Vejde Honzík. 

Honzík: Dobrý den, paní učitelko. 

Paní učitelka: Dobrý den, Honzíku. 

Péťa: Omlouvám se, že jdu pozdě. 

Paní učitelka: V pořádku. Honzíku, posaď se, prosím. 

Paní učitelka: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Kdo nám dnes chybí? 

Žáci: Bětka! 

Vypravěč: V tom uslyší. Ťuk, ťuk, ťuk! 

Paní učitelka: Dále. 

Vypravěč: Vejde Bětka. 

Bětka: Dobrý den, paní učitelko. 

Paní učitelka: Dobrý den, Bětko. 

Bětka: Omlouvám se, že jdu pozdě. 

Paní učitelka: V pořádku. Bětko, posaď se, prosím. 
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Vypravěč: Paní učitelka naposled spočítá žáky. 

Paní učitelka: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Dnes nikdo nechybí. 

Vypravěč: V tom uslyší. Ťuk, ťuk, ťuk! 

Paní učitelka: Dále. 

Vypravěč: Nikdo nepřichází. Ťuk, ťuk, ťuk! 

Žáci: Hi, Hi, hi. Podívejte se, paní učitelko. 

Všichni se smějí a koukají na datla, který za oknem ťuká do stromu. 
 

2. Převyprávěj příběh podle obrázkové osnovy. 



 

 
 
 
 
 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  
reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

 



 

 
 
 
 
 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  
reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

 



 

 
 
 
 
 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  
reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

3. Odpověz na tyto otázky: 
 

 

 

a) Proč stojí žáci na prvním obrázku?  

 

________________________________________________________________________ 

 

b) Kolik bylo na začátku vyučování ve třídě žáků?  

 

________________________________________________________________________ 

 

c) Kdo přišel do třídy? Pamatuješ si jejich jména?  

 

________________________________________________________________________ 

 

d) Co řekla Bětka paní učitelce? 

 

________________________________________________________________________ 

 

e) Chyběl někdo ve třídě na konci hodiny? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

f) Kolik žáků bylo nakonec ve třídě? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

g) Kolik dívek přišlo do třídy později?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

h) Kdo to ťukal za oknem do stromu?  

 

__________________________________________________________________
Nakresli ho. 
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4. Dokážeš zazpívat následující text na melodii písně Jedna, dvě, tři, čtyři pět, cos to 

Janku, cos to sněd?  

 

 

     Vítej ve škole  

             (písnička) 

 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

šest, sedm. A copak teď? 

Kdo chybí? Kdo chybí? 

Kačka přece, kdo jiný. 

Kdo chybí? Kdo chybí? 

Lucka přece, kdo jiný. 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

šest, sedm, osm. A teď? 

Kdo chybí? Kdo chybí? 

Honzík přece, kdo jiný. 

Kdo chybí? Kdo chybí? 

Bětka přece, kdo jiný. 
 


