
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 2. C 

Opakování vzdělávacího celku: párové souhlásky, opozita, synonyma, slabikotvorné 

 r-l, nadřazená a podřazená slova, abeceda. 

 

1.Píšeme H-CH: 

 

Zdravý hrách, hezký příběh, veselý smích, skleněný výtah, bílý sníh, zkažený 

dech, pečená buchta, barevné nehty, malý Vojtěch, roh stolu, práh u dveří, 

lehký příklad, vlhký vzduch, dívám se do knih, tlustý hroch, prach na nábytku. 

 

2. Dopiš správná slova do vět. Vytvoříš jednoduché říkanky. 

 

Nápověda: koz, Vaška, práh, kos, vážka, prach, lez, pěšky, druh, les, běžky, pluh  

 

a/ Na okap si sedl kos.                                 b/   Nad rybníkem letí vážka. 

    Na louce se pase stádo koz.                          Uviděl jsem strýce Vaška. 

    Za domem je hustý les.                                V zimě používám běžky.   

    Po stromě opatrně lez.                                 V létě zase chodím pěšky. 

 

c/ Dveře mají dřevěný práh. 

    Na stolku si utřu prach. 

    Za traktor zavěsím pluh. 

    Salátu sklidím nový druh. 

 

3. Piš opozita: 

    

  široký - úzký                                             hluk- ticho, klid 

  drsný- hladký                                           těžký- lehký 

  vysoký- nízký                                            suchý- mokrý, vlhký 

 

4. Piš synonyma: 

 

  Omyl - chyba                                           obloha - nebe 

  Nic - nula                                                 oblečení - šaty 

  Bicykl - kolo                                            doktorka - lékařka 

 

5. Rozděl slova na slabiky. Podtrhni slabikotvorná slova: 

 

Krtek, krůta, dluh, kluzký, skrz, prsten, mlha, mladý, mlčet, krabice, krk. 

 



 

 

6. Doplň dvě souřadná slova a nadepiš nadřazený výraz: 

 

učitel, zedník, prodavač, lékař, kadeřník                                      - POVOLÁNÍ 

 

yellow, blue, pink, red, green                                                           - COLOURS 

  

ananas, pomeranč, banán, kivi, mandarinka                                 - OVOCE 

 

 

7. Napiš tři slova podřazená: 

 

Pečivo - chléb, rohlík, sendvič 

 

měsíce v roce - březen, duben, prosinec 

 

listnaté stromy - dub, bříza, lípa 

 

 

8. Doplň slova. Zjistíš další povolání. Zapiš je. 

  

                                                                                                         zahradník 

Pěstuje salát, mateřídoušku, mrkev, hrách.      

         uklízečka 

Uklízí chodbu, záchod, utírá prach.      

                   prodavačka 

Lidem prodává med, tvaroh, kečup, jogurt.   

             pekař 

Peče housky, chléb, buchty.     

                                                    kuchař 

Vaří jídla, například řízky, rýžový nákyp.          

 

 

9. Uspořádej slova podle abecedy a napiš je: 

 

Karel, Zlatice, Milan, Gregor, Xenie, Zdeněk, Beata, Čeněk, Marta, Vanda, Quido 

 

Beata, Čeněk, Gregor Karel, Marta, Milan, Quido, Vanda, Xenie, Zdeněk, Zlata 

 

 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v PS str. 26/vypracuj 

Vypracovala: Jiříková Soňa                                                    


