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uč. 83/1 + ústně otázky pod textem + 83/2 

Z článku Tři Jany vyhledej a napiš: 

 

 

Doplň vynechaná písmena: 

Na dvorku 

Po dvoře běhaj_ slípk_, krůt_ a kachn_. Mezi drůbež_ nech_bí ani dva kohout_. 

Nosí se jako dva r_tíř_. Na nohou maj_ ostruh_. Na sobě maj_ pestr_ plášť. 

Někd_ spolu zápasí. Poražen_ r_tíř z boj_ště uteče. Ten druh_ se postaví na 

smet_ště a kř_čí: „Kykyryký! Já jsem tad_ pán! Já jed_ný.“ 

 

Procvičuj psaní ú/ů: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html 

 

zápis do ČJ-Š (nezapomeň na datum) 

Skupiny dě, tě, ně 

Vyslovujeme [ďe], [ťe], [ňe], ale píšeme dě, tě, ně. 

 

Procvičuj zde: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-

diktaty/cviceni1.htm 

slova s y/ý po tvrdých 

souhláskách

slova s i/í po měkkých 

souhláskách
slova s ů vlasní jména

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
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uč. 84/1 + ústně otázky pod textem 

Z prvních pěti vět článku Sluníčková neděle vypiš: 

 

 

Škrtni červenou pastelkou chybně napsaná slova: 

neďele, svátečně, ješťěrka, ťelíčko, třešňe, kotě, spokojeně, šťeně, usilovně, 

Naďenka, Vojtěch, dědeček, ďelá, ňěkam, koňe, ďeti 

 

85/2 do sešitu, červeně podtrhni skupiny dě 

 

Doplň skupiny dě, tě, ně. Barevně vyznač názvy pohádek a napiš je. 

 

 

 

SLOVESO

ptej se Co dělá?

PODSTATNÉ JMÉNO

ptej se Kdo? Co?

S___hurka ___deček

Čaro___jův a sedm trpaslíků

Kouzelný Páně

Tři zlaté vlasy učeň

An___l ___da Vševěda

Dívka na koš___ti
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uč. 85/1 + ústně otázky pod textem 

zápis do ČJ-Š (nezapomeň na datum) 

Slova s citovým zabarvením  

Slova mohou být neutrální (bez citového zabarvení) nebo citově zabarvená. Ta dělíme na slova 

lichotná a slova hanlivá. 

dům – domeček – barák 

pes – pejsánek – psisko 

 

pozoruj význam slov 85/4 

Procvičuj zde: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/citove_zabar1.htm 

 

Význam slov – doplň tabulku: 

 

 

Na zvláštní list napiš diktát: 

Růžičky jsou plné vůně. Červenají se jako ústa naší maminky. Jsou jako její úsměv. Na jednom z květů 

usnula můra. Po západu slunce se můra probudí. Poletí vzhůru k nebesům. Na nebi svítí úplněk. Nad 

městem Úvaly je jasná noc. 

 

 

slova LICHOTNÁ
slova BEZ CITOVÉHO 

ZABARVENÍ
slova HANLIVÁ

KOCOUŘISKO

SESTŘIČKA

CHALUPA

BABIZNA

ZUB

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/citove_zabar1.htm
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