
PRACOVNÍ  LIST Č. 1 
 

„Tuláček se zatoulal“-matematické úlohy pro 1.roč. k enviromentálnímu 

vzdělávání v rámci ŠVP ZV „Škola hrou“ 

 

jméno:……………………… 

datum:………………………. 

 

1. Tuláček pozoroval lesníky, jak sázejí stromky. Lesníci již vysázeli 12 

borovic a 7 smrků. Kolik stromků vysázeli celkem? 

 

Borovic __________ 

Smrků ___________ 

Celkem __________ 

 

Celkem již lesníci vysázeli _____ stromků. 

 

2. Tuláček šel okolo zahradnictví, kde zrovna pleli záhonky. Už měli vypleto 

6 záhonků s růžemi a o 6 záhonů více s tulipány. Kolik vypleli záhonů 

s tulipány? Kolik vypleli záhonů celkem dohromady? 

  

Záhonů růží _________ 

Záhonů tulipánů ______ 

Záhonů celkem _______ 

 

Vypleli ____ záhonů tulipánů. 

Vypleli celkem ______ záhonů dohromady. 

 

3. Tuláček liška se zabloudil v lese a již poněkolikáté šel přes tu samou 

paseku se stromky. Aby si jí zapamatoval, rozhodl se, že si stromky 

spočítá. Bylo zde 10 smrků, 6 borovic a 4 modříny. Kolik to bylo stromků 

celkem? 

 

Smrků ________ 

Borovic _______ 

Modřínů _______ 

Celkem stromů_________ 

 

Na pasece bylo ______ stromů celkem. 

 

 

 



4. Najednou přes paseku běželi divoká prasata. Nejdříve běželi 4 velká 

prasata a za nimi 8 malých prasátek. Kolik běželo přes paseku prasat 

celkem? 

 

Velká prasata __________ 

Malá prasata ___________ 

Celkem prasat __________ 

 

Přes paseku běželo dohromady  ______ divočáků. 

 

5. Tuláček už měl hlad. Začal hrabat v zemi a vytahovat žížaly. 5 žížal 

vyhrabal u pařezu, 10 pod velkým smrkem a 3 u krmelce. Kolik žížal 

vyhrabal Tuláček celkem? 

 

U pařezu ______ 

Pod smrkem _____ 

U krmelce _______ 

Celkem :_________ 

Celkem lišáček vyhrabal _____ žížal. 

 

6. K večeru se Tuláček přiblížil ke krmelci, který stál na kraji louky. Na 

louce se páslo 12 srnek. Za chvíli 4 odešly ke krmelci. Kolik zůstalo srnek 

se pást u krmelce? 

 

Na louce ________ srnek 

Odešlo __________ srnek 

Zůstalo __________ srnek 

Na louce se zůstalo pást _____ srnek. 

 

7. Tuláček už byl unavený. Schoulil se do klubíčka ke spánku. Vtom začala 

kukat v dálce kukačka. Tuláček počítal kolikrát kukačka zakukala až 

z toho počítání usnul. Spočítejte kolik zakukání Tuláček napočítal, než 

usnul. 

 

Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, 

kuku, kuku, kuk, kukuk, kukuk, kuku…….. 

 

Tuláček napočítal _________ zakukání kukačky , než usnul. 

 

 

 

 

DOBROU  NOC  Tuláčku! 


