
Vítek na Výletě 
Vypracoval: ___________________________ 

  

Vítek dostal od maminky důležitý úkol. Byl pověřen, aby cestou na autobusové nádraží 

odkud měl jet za babičkou, zařídil několik věcí.  

 Maminka mu dala dopis, který měl odnést na poštu, babičce vyzvednout léky v lékárně, 

zastavit se v informacích a sehnat si podklady k úkolu do školy a tatínkovi vyzvednout 

vstupenky do divadla. Aby Vítek na nic nezapomněl, nakreslil si plánek, aby šel tou nejkratší 

cestou.  

 

1. Vyznač a zakresli společně s Vítkem na plánku cestu, zastávky a značky. 

 - Vítek bydlí v Lipové ulici naproti nákupnímu centru. 

- Když Vítek dojde na konec Lipové ulice a dá se doprava, po pravé straně najde poštu 

a zařídí první úkol. 

- Lékárna je ve stejné ulici jako pošta, nachází se na protější straně,  na křižovatce 

s Lesní ulicí.  

 - Informace Vítek najde hned vedle kina v Lesní ulici. 

 - Dále Vítek půjde Nerudovou ulicí, pak se musí dát ulicí Novou, kde tatínkovi 

vyzvedne v předprodeji vstupenky do divadla. Divadlo se nachází naproti hotelu. 

 - Pokračuje kolem kostela v ulici Divadelní a Meruňkovou až dojde na nádraží. 

 



 
 

 

2. Prvním cílem Vítka bylo dojít na nádraží. Najdi pomocí plánku jinou možnou cestu, 

kterou by Vítek mohl na nádraží dojít, splnil všechny úkoly a cestu popiš. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

3. Jakou značkou je na plánku značen: 

 

 

hřbitov 

  

kostel 

 

 

les, park 

  

divadlo 

 

 

nákupní centrum 

  

muzeum 

 

 

hotel 

  

koupaliště 

 

  

 

 Vítek je skoro u druhého cíle, všechny úkoly splnil a nyní se nachází na nádraží. Teď 

musí najít v jízdních řádech ten správný autobus, kterým dojede až k babičce. 

 

4. Vyber správný jízdní řád pro Vítka a odpověz na otázky. 

Nápověda: 

 - Je hodin 13:00 

 - Vítek jede ze zastávky: Tuřany 

 - S babičkou má Vítek sraz na zastávce: Hvězda 

 



 

a) Kolik zastávek Vítek autobusem pojede, než vystoupí? _____________________________ 

 

b) V kolik jede Vítkovi autobus? ________________________________________________ 

 

c) Jak dlouho ještě Vítek bude čekat, než autobus pojede? ____________________________ 

 

d) Napiš číslo spoje, kterým Vítek pojede. _________________________________________ 

 


