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VLASTNÍ JMÉNA 

uč. 75/1 článek + otázky 

 

zápis do ČJ-Š 

Vlastní jména 

Píšeme s velkým počátečním písmenem. Vlastní jméno mají osoby, zvířata, města, vesnice, hory, 

řeky. Ostatní slova jsou slova obecná. 

 

75/3 do ČJ-Š – počáteční písmena jmen a příjmení barevně vyznač 

 

Vyhledej věty jednoduché a podtrhni je modře. Souvětí podtrhni červeně. 

Pan Pulkrábek se opřel vší silou do kolotoče. Kolotoč se roztočil a na jeho 

podlaze se rozběhlo stádo divé zvěře. První se hrne slon. Nohy má jako sloupy, 

na zádech nese zlatý domek. Za slonem jdou dva tygři a za nimi vážně kráčí pár 

lvů. Pak se valí strýček hroch. Rád by běžel rychleji, ale je moc těžký. Až docela 

vzadu kluše stádo antilop. Kolotoč pana Pulkrábka je tak slavný, že jeho majitel 

dostal pozvání, aby se s ním vydal až do Afriky. 

 

Proveď slabičnou a hláskovou stavbu slov (slova rozděl na slabiky, doplňuj křížky, kolečka, pozor na 

slabikotvorné r, l): 

koleno, mrkev, listopad, prkno, mlha, trn, eukalyptus, petržel, vrtí, houba, naučí 

 

Procvičuj zde: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/slabikotvor1.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/slabikotvor1.htm
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uč. 75/4 

   jména dívek   jména chlapců 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

75/5 do ČJ-Š 

Změň pořadí slov tak, aby byly věty srozumitelné, pak je napiš. Podtrhni předložky. 

Hladil proti kočku srsti. Chodí oblečen módy podle. Pes leží svého pána vedle. 

Cestu světa kolem si nemůžeme dovolit. Pan starosta přišel nás mezi. Okolo kůň 

běhal ohrady. Skákal švihadlo přes. Měsícem před začal školní rok. Jde všechno 

dobré vůli při. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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uč. 76/1 článek + otázky 

76/2, 3 

 

Napiš do ČJ-Š, doplň správně velká/malá písmena: 

(m/M)_orče (p/P)_iškot, (k/K)_nárek (l/L)_órinka, (p/P)_es (a/A)_lík, (k/K)_očka 

(l/L)_íza, (k/K)_ůň (b/B)_aron, (k/K)_řeček (f/F)_ilípek 

 

Uměl bys sám vyplnit přihlášku na kroužek?  

 

 

Na linky na další stránce napiš diktát: 

Naši dva spolužáci Vojtěch Vaněk a Zdeněk Němeček chodí všude pozdě. Do 

školy, na hřiště i do tělocvičny. Někdy se omluví, příště však přijdou pozdě zase. 

Děvčatům Janě a Haně to vadí, nechtějí s takovými opozdilci mluvit. Tajně se 

domlouvají, že těm opozdilcům něco provedou. 

 

 

Na kroužek:

Jméno a příjmení:

Ulice a číslo:

Město:

Země:

Matka:

Otec:

Sourozenci:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

PŘIHLÁŠKA

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….
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Diktát: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Doplň i/í, y/ý: 

Jirka Adamov_ n_c o tajném výletě neprozrad_l. An_ mu neřekl, že př_vede 

mezi hoch_ jej_ch druž_n_ nového chlapce. Nováček Lád_k se hned zapoj_l do 

všech her, zdálo se, že mezi kluk_ patř_. Z výletu se vš_chn_ hoš_ vrát_li velmi 

unaven_, jen H_nek byl č_pern_, an_ noh_ ho nebolely. 

 

Napiš, co to znamená: 

Byl čerstvý jako rybička.   _______________________________________ 

Chová se jako ryba ve vodě. _______________________________________ 

Mlčel jako ryba.   _______________________________________ 
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Doplň i/í, y/ý: 

Šnec_ jsou pomalá zvířata. Velké i malé šnek_ vid_me po každém dešti_. 

Zahradn_c_ je nemaj_rád_, protože j_m uj_daj_ salát a j_nou zelen_nu. 

Správně to nejsou šnec_, ale hlemýžd_, slimác_, plzác_ a páskovk_. 

 

Vybarvi i/í zeleně, y/ý žlutě: 

 

Na linky na další stránce napiš diktát: 

Kde má Petřík boty? Nejsou ve skříni ani v kuchyni. A v košíku na bačkory našel 

Petr jenom tkaničky. Ať mu je pomůže najít Divoch. Je to přece chytrý pes. 

Divochu, kde mám boty? Ale pes jen zavrtí ocáskem. Tváří se, že nic neví. 
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Diktát: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Napiš slova podle vzorce: 

XXOX   XⓍX    OXO    XXOXO 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Samohlásky zakroužkuj zeleně, 

souhlásky tvrdé oranžově, 

souhlásky měkké žlutě, 

souhlásky obojetné hnědě. 

 

 

Co je na obrázku? ______________________ 


