
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk  

Ročník: 2. 

Opakování vzdělávacího celku: stavba věty, druhy vět, slova se skupinami (dě, tě, ně, 

bě, pě, vě, mě), souhlásky měkké a tvrdé, abeceda 

 

1. PŘEČTI SI TEXT A NAPIŠ ODPOVĚDI NA OTÁZKY. 

 

Červená Karkulka 

 

Červená čepička, 

čiperná holčička, 

přešla kus lesíčka. 

Dobroty v košíčku, 

trhala kytičku 

pro svoji babičku. 

Tu však vlk sežral, 

na stáří nedbal. 

Myslivec přišel, 

chrápat ho slyšel. 

Do břicha kámen, 

žízeň a ámen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kolik má básnička vět?    ______________ 

Vypiš z básničky dvouslabičná slova.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Jednoslabičná slova seřaď podle abecedy. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



2. VĚTA „Dnes odpoledne přijdu k babičce.“ 

 

Jaká je to věta?    __________________________________________ 

Kolik slov má věta?   __________________________________________ 

Napiš z věty dvojslabičné slovo. __________________________________________ 

 

3. DOPLŇ ZNAMÉNKO DO VĚT. 

 

Utíkej rychle___ František se brzy vrátí domů___ Káťo, půjdeš do kina___ Eliška  

jezdí na kole___ V neděli pojedeme k babičce___ Kéž bych dostal nové kolo___  

 

4. NAJDĚTE A VYZNAČTE CHYBY. POČET CHYB NAPIŠTE DO RÁMEČKU. 

PRAVOPIS ZDŮVODNĚTE. VĚTY PŘEPIŠTĚ BEZ CHYB. 

 

Celá rodina je u Rybnýka. Pújdeš do vodi, Jiříku! Na udici se chitila riba.  

Vlny narážejý na břech. Přyplouvá rybářská loť. každý se teší na úlovek. 

 

________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. ODDĚL SLOVA A NAPIŠ JE. 

 

ponožkykabátsvetrtrikotílkokalhotyplavkyčepice 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



6. ŠKRTNI, CO DO ŘADY NEPATŘÍ. 

 

prší, déšť, kapky, kaluže, potok   holínky, pláštěnka, deštník, vodník 

 

ryba, ale, rybník, řeka, úhoř    čápi, žába, ryby, kámen 

 

 

7. V, NEBO F? NA LINKY NAPIŠ ZDŮVODNĚNÍ A PAK DOPIŠ SPRÁVNĚ  

PÍSMENA. 

 

Kryšto__ ___________________   Václa__ ___________________ 

 

Rudol__ ___________________   borů__ka ___________________ 

 

nejdří__ ___________________   fotogra__ ___________________  

 

lá__ka ___________________   přezů__ky ___________________ 

 

 

8. DOPLŇ DO SLOV SPRÁVNĚ Ť, NEBO Ď. SLOVA OPIŠ NA ŘÁDEK A SEŘAĎ 

JE PODLE ABECEDY. 

 

déš__, chu__, pamě__, lo__, pláš__, labu__, pou__ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 

 

9. DO TEXTU DOPLŇ SKUPINY dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. NA ŘÁDEK PŘEPIŠ 

POSLEDNÍ VĚTU. 

 

V ne____li půjdeme ____kam na vycházku. Všechny ____ci si dáme do batohu. Svačinu 

sníme na hra____. Po ces____ dojdeme na tábořiš____. Tam si u____láme o____d. Po 

____ši____ vyjdeme z lesa. Domů se vrátíme poz____ večer. Řekneme si: „____li jsme se 

dobře!“ 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.:  

Český jazyk/pracovní sešit 2 – opakování strana 27 a 52.  Hlasité čtení - časopisy, knihy,  

letáky, vše co jde přečíst. Písanka 2/pracovní sešit – strana 20 - 22 včetně. Procvičovat,  

upevňovat: diktát slov a vět, přepis slov a vět.     

Vypracovala: Jitka Patloková          


