
PRACOVNÍ LIST - C3
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. ROČNÍK  ZŠ

U správné odpovědi vybarvi čtverec, obrázek nebo obojí. Užij si výlet a hodně štěstí! (C3) 
 
1. Kdo nosí na nádraží červenou služební čepici? Vybarvi čepici správnou barvou, stejně vybarvi všechna 
políčka „A“ na posledním obrázku. 
 
c výpravčí 
 
c palubní průvodčí 
 
c drážní dělník 

  
   

2. Spoj tečky na obrázku ve směru šipek, začni u šipky označené 1. Nad kterým kolejištěm v horním patře, 
najdeš tento dopravní prostředek? Označ číslo kolejiště. 

 
 
c 1    c 2     c 3 

 
3. Na zřícenině hradu, na panelu 1, nese jeden z turistů velký batoh. Jakou má batoh barvu? Vybarvi tak 
obrázek a zazpívej si o této barvě písničku, jestli nějakou znáš! 

 
4. Na kolejišti č.1 jede vlak s cisternami. Jakou barvu má jeho lokomotiva? Vybarvi ji a stejně vybarvi 
všechna políčka „D“ na posledním obrázku. 

 
 
5. Jak vypadá a jakou má barvu plácačka výpravčího? Vyber a vybarvi správný obrázek, stejnou barvu 
použij i na vybarvení všech políček „C“ na posledním obrázku. 
 

c     c    c  



6.  Na kolejišti 2 se na skalce za jezírkem opaluje pán. Jakou barvu mají jeho plavky? Na posledním 
obrázku tak vybarvi všechna políčka „B“ 
c červenou   c modrou    c žlutou 
 
7. Zakresli na hodinách stejný čas,  
jaký ukazují hodiny na karlovarské kolonádě? 

 
     
8. Jaká vlajka vlaje v centru letního tábora v Plzeňském kraji? Vyber správnou odpověď, dokresli vlajku 
a správně ji vybarvi. 
     c České republiky  c Slovenské republiky 

       
 
9. V krajině LEGO došlo k dopravní nehodě a tahač zvedá zpět na silnici … 
 
c auto s přívěsem   c náklaďák   c autobus 
 
10. Poznáš, koho sežral LEGO žralok, který se ukázal ve vodě před pirátskou lodí? 

                  
c piráta     c rybu    c vojáka 
 
11. Vybarvi si obrázek podle barev, které jsi získal/a z předchozích otázek.  Vzpomeneš si na nějakou písničku  
o mašince nebo vláčku?    

      Ac    Bc Cc Dc, na políčka označená „X“ použij hnědou. 

 


