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Pracovní list Jedeme na výlet 

Práce s pracovním listem: 

Pracovní listy Jedeme na výlet rozšiřuje slovní zásobu a je vhodný k použití při tématu rodina 

nebo dopravní prostředky.  

První list nabízí obrázky míst, na která můžeme vyrazit na výlet. Děti tato místa pojmenují, 

čímž si rozšíří slovní zásobu.  

Druhý list je rozdělen do tří částí. Každá z nich umožní dětem sestavit si vlastní „příběh“ o 

cestování. Učitelka připraví namnožené obrázky členů rodiny a dopravních prostředků základní 

sady KIKUS obrázků.  

Při společné práci během lekce děti do jednotlivých částí papíru dolepují členy rodiny, s nimiž 

chtějí jet na daný výlet, dopravní prostředek, kterým pojedou a konečnou destinaci. Obrázky 

mohou vybarvit, dokreslit dle vlastního uvážení. Skládají si tak vlastní příběh o výletu, o 

kterém poté společně mluví s ostatními na lekci nebo s rodiči doma.  

Toto téma je dobré rozdělit alespoň do dvou lekcí – v první se zaměřit na slovní zásobu 

v 1.pádě a spojení s předložkou, popř. i spojení se slovesem. Zařadit lze pohybovou hru 

uvedenou níže. V další lekci zásobu i hru opakovat, rozšířit o spojení s dopravním prostředkem 

a členem rodiny. Jako poslední aktivita by mělo být zařazeno samotné sestavování 

cestovatelských příběhů – děti si mohou pomáhat s výpověďmi. 

Pohybová činnost k tématu:  

Po prostoru rozmístíme obrázky jednotlivých destinací či dopravních prostředků. Děti běhají po 

prostoru na bubnování, poté se učitelka ptá:  

„Děti, kam jedete?“ - „My jedeme na výlet!“ 

Zde se dá hra zaměřit na daný jev a slovní zásobu kterou chceme s dětmi procvičovat, podle 

toho pak klademe odpovídající otázky: 

- "Jak jedete na výlet?" nebo "Čím jedete na výlet?" – "My jedeme autem/autobusem atd." 

(děti předstírají daný pohyb, mohou se přesunout k obrázku daného dopravního prostředku). 

- "Kam jedete na výlet?" – "My jedeme na zámek/do lesa atd." (děti se přesunou k obrázku 

dané destinace). 
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Varianty organizace činnosti: Pracují všechny děti současně nebo pouze 

dívky/chlapci/jednotlivé děti samostatně. Do role bubeníka pokládajícího otázky můžeme 

využít méně aktivní dítě, mohou se vystřídat všechny děti. Vhodné je, aby děti byly i v roli 

kladení otázek, většinou se učí spíše odpovídat. 

Cíle pracovního listu:  

Výčet cílů představuje především možnosti zaměření pracovního listu, není možné obsáhnout 

při jedné práci s listem vše, pokud je to pro děti nové. Pedagog musí zvolit co a v jakém 

rozsahu je pro danou skupinu adekvátní. 

Cíl 1: Nová slovní zásoba v 1.pádě včetně rodů ten, ta, to 

Zámek, hrad, hory, les, ZOO, cirkus, moře 

 

Cíl 2: Použití slovní zásoby ve spojení s předložkou – 2., 3., 4.pád 

Výroky: 

Kam pojedeš na výlet? 

Na zámek, na hrad, na hory, do lesa, do ZOO, do cirkusu, k moři 

 

Cíl 3: Časování sloves pohybu – chtít, jet, letět, jít v 1.osobě č.j. a č.mn. 

Výroky: 

Já chci/my chceme jet/letět/jít.  

Já pojedu/půjdu/poletím. 

My pojedeme/půjdeme/poletíme. 

 

Cíl 4: Spojení sloves s odpovídajícím dopravním prostředkem, sloveso „moci“ 

Výroky: 

Jak můžeš cestovat? 

Já můžu: 

Jít pěšky,  

Letět letadlem,  

Jet vlakem, autobusem, metrem, autem, na kole, na motorce 

 

Záleží na pokročilosti dětí, pokud by další sloveso bylo příliš, zůstaneme u slovesa chtít: Já chci 

jet autobusem. 

Cíl 5: Vazba „se mnou/s tebou“ + člen rodiny v 1.pádě 

Výroky: Kdo pojede s Tebou? – Se mnou pojede maminka 
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Cíl 6: Vazba „já s“ + člen rodiny v 7.pádě 

Výroky: 

S kým pojedeš na výlet? 

Já pojedu s maminkou/ s tatínkem / babičkou / s dědečkem / s tetou / se sestrou atd. 

 

Cíl 7: Správné užití tvarů podstatných jmen ve 4.pádě, časování sloves „chtít“, 

„potřebovat“ a zdvořilostní fráze „prosím“ 

Učitelka má u sebe zásobu obrázků, děti ji žádají o ty, které dolepují do svého příběhu. 

Výroky: 

Já potřebuju maminku, prosím. 

Já potřebuju autobus, prosím. 

Já chci zámek, prosím. 

 

Cíl 8: Tvoření vět k sestavenému příběhu – vlastní vyprávění dle sestavených 

obrázků 

Výroky: 

Kam pojedeš na výlet? / Kam chceš jet na výlet? 

S kým pojedeš na výlet? / Kdo pojede s Tebou? / Jak pojedeš na výlet? 

Já pojedu na výlet s maminkou. My pojedeme vlakem na zámek. 

Já pojedu na hrad. Se mnou pojede tatínek. My pojedeme autem. 
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JEDEME NA VÝLET 

Doplň s rodiči názvy v mateřštině 
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JEDEME NA VÝLET 

Kam pojedeš na výlet? Jak a s kým? Sestav tři své vlastní příběhy! 
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