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PÁROVÉ SOUHLÁSKY Ť/Ď 

uč. 98/1 + ústně otázky k článku 

u slov s tučně vyznačenou hláskou ť/ď odůvodni pravopis, slovo řekni v jiné podobě, např. zeď – 

napíšeme ď, protože obrázek visí na zdi, pojď – napíšeme ď, protože půjde atd. Pozoruj → d se mění 

v ď 

 

Do následujících slov doplň t, d, ť nebo ď. Na linku vedle napiš slova, kterými odůvodníš pravopis. 

přijď k nám _přijde___________  posvi_ sem _________________ 

dobrý obě_ _________________  výcho_ slunce _________________ 

vra_ se  _________________  probu_ se _________________ 

veliký hla_ _________________  vyle_ výš _________________ 

pohla_ kotě _________________  plný su_ _________________ 

našli pokla_ _________________  zame_ smetí _________________ 

zaho_ to _________________  tenký drá_ _________________ 

 

98/2 do sešitu, tvoř spojení (např. výletní loď), při psaní odůvodňuj pravopis 
 
 

U všech slov nemůžeme odůvodnit pravopis. Některá slova si musíme zapamatovat. 

Do sešitu si výrazně napiš PAMATUJ!  SNAD, HNED, POŘÁD, DOSUD, ODTUD, TEĎ, AŤ 

Vyber si tři slova a napiš s nimi do sešitu věty. 

 
 
98/3 přečti a odpověz ústně na otázky, vypiš 5 slov nespisovných, nahraď je slovy spisovnými (vyber 
jiná slova, než jsou v příkladu) 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Procvičuj: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/diti1.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/diti1.htm
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PÁROVÉ SOUHLÁSKY CH/H 

uč. 99/1 + ústně otázky k článku 

u slov s tučně vyznačenou hláskou ch/h opět odůvodni pravopis 

 

99/2 do sešitu, při psaní odůvodňuj pravopis 

 

Doplň neúplná slova. 

c_hlová ze_, studen_ skle_, výborná pamě_, probu_ to d_tě, celý záhon r_ží, 

přij_ včas dom_, vánoční tr_, zelen_ hrá_, sladk_ me_, zahnut_ ro_, př_tel 

Jaku_, m_j kamará_, splněn_ sli_, chutn_ chlé_, studený le_ a sní_, vyp_jčené 

v_ci vra_, mladý čá_, závodn_ k_ň, m_síce lidopa_ a _nor, odle_ pták_, utři 

pra__, _hledně napsan_ _kol, dřev_ný plo_, prosvi_ mi baterkou, pes Voře__, 

k_selý c_tron 

 

Neúplná slova doplň a celá slovní spojení užij ve větách. 

př_pravený obě_ _________________________________________________ 

běloučk_ sní_ _________________________________________________ 

kmínový chlé_ _________________________________________________ 

něžn_ kvě_  _________________________________________________ 

v_rný kamará_ _________________________________________________ 

n_zoučký plo_ _________________________________________________ 

dobrá pamě_ _________________________________________________ 

 

Procvičuj: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/hch1.htm 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/hch1.htm
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Doplň chybějící písmena a vybarvi podle návodu. 
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Utvoř souvětí s uvedenými spojkami. Všimni si, že spojka může být i na začátku věty. 

____________________________________, ale _________________________________________. 

____________________________________, že __________________________________________ . 

Když ____________________________________________, ________________________________ . 

__________________________________, protože_______________________________________. 

Až ____________________________________________, ___________________________________ . 

Jestliže ____________________________________________, ___________________________________ . 

 

Vybarvi stejnou barvou hvězdičky, které označují opačné vlastnosti. 

   lakomý   smutný   zlobivý  

slušný   štědrý  hodný   veselý  

neslušný  skromný  hrabivý 

 

Rozlišuj slovní druhy. Nad každé slovo napiš číslo podle návodu. 

 

Babička s Alenkou vysévaly na zahrádce v Bělé mrkev a hrášek. U zákonku seděl 

kocour Lojza. Pozoroval vrabce i sýkorky pod stromem. 

 

Na zvláštní list napiš diktáty: 

1) U prostřeného stolu si přejeme dobrou chuť. Do přístavu připlula velká loď. Rybáři opravili 

potrhanou síť. Zedník postavil rovnou zeď. Strojvůdce vlaku sleduje rovnou trať. Mladé dívky mají na 

obličeji jemnou pleť. K večeru se spustil silný déšť. 

2) Přeplaveme na druhý břeh řeky. Sníh tál a rampouch se zmenšoval. Každý týden utíráme v bytě 

prach. Kamarád Pavel nese na zádech velký batoh. Děvčata při tanci vytvořila kruh. Hrách a kroupy 

jsou zdravé jídlo. Tatínkovo oblíbené jídlo je pečený pstruh. 

PODSTATNÉ JMÉNO - 1 SLOVESO - 5 PŘEDLOŽKA - 7 SPOJKA - 8
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Diktát 1) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Diktát 2) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 


