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1. Za zboží nakoupené v
rozdělujeme na bankovky a mince. Platidlem v
koruna.  

 Názvy dalších mincí jsou složené ze dvou slov. Ur
 napiš jejich názvy. 

   
  

 _______________ ________________________________________

   

 

 ________________________________________________________

    

   ___________________________________

Za zboží nakoupené v obchodě platíme většinou penězi. Peníze 
lujeme na bankovky a mince. Platidlem v České republice je 

 

1 Kč jedna 
koruna 

 

Názvy dalších mincí jsou složené ze dvou slov. Urči hodnotu mincí a 
 

      

________________________________________

    

________________________________________________________

 

 

___________________________________ 

zi. Peníze 
eské republice je česká 

i hodnotu mincí a 

  

________________________________________ 

 

________________________________________________________ 



2. Lidé se od sebe liší mimo jiné i barvou svých vlasů. Tvoř slova složená 
z názvů barev a základového slova vlas. Jaký je to člověk? 

 

 

 ________________________   ________________________ 

 ________________________   ________________________ 

3. Složená slova se vyskytují i v názvech dopravních prostředků. Napiš 
jejich názvy, některá mohou zahrnovat třeba i číslovky. 

 

    

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



4. Některé rostliny a zvířata mají své názvy také ze složených slov. Hledej 
tato pojmenování a dopiš je k obrázkům. 
- žlutá jarní květina, jejíž název je složený z chlapeckého jména a 

předmětu, kterým se zamykají dveře 
- zvíře, savec, který ale snáší vejce, má pysk jako zobák a přesto není 

pták 
- zpěvný pták, jehož název je stejný jako luční kobylka 
- květina, která ve svém pojmenování skrývá část lidské tekutiny a naši 

planetu 
 

ZEMĚ  PYSK  KONI  KLÍČ 

  PETR   ŽLUČ  PAS 

     PTAKO 

      
 
____________    ______________ 
 
  

     

____________    ______________ 



ŘEŠENÍ 

1. Názvy dalších mincí jsou složené ze dvou slov. Urči hodnotu mincí a 
napiš jejich názvy. 
 
dvoukoruna, pětikoruna, desetikoruna, dvacetikoruna, padesátikoruna 

 
2. Tvoř slova složená z názvů barev a základového slova vlas. 

 
bělovlasý, černovlasý, hnědovlasý, šedovlasý 
 

3. Složená slova se vyskytují i v názvech dopravních prostředků. Napiš 
jejich názvy, některá mohou zahrnovat i číslovky. 
 
vzducholoď, tříkolka, dvojkolo, čtyřkolka, paroloď 
 

1. Některé rostliny a zvířata mají své názvy také ze složených slov. Hledej 
tato pojmenování a dopiš je k obrázkům. 
 
konipas, zeměžluč, ptakopysk, petrklíč 
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