
Český jazyk– 22.3. -26.3. 

2. ročník SpCH1 

 Opakování  (tvrdé a měkké souhlásky) 

 PS str. 4 cv.1,2,3,4 – slova v různých tvarech 

 Vyplnit pracovní list  

 Čtení – Jaro – práce s textem 

 Psaní  - přepis vět 

Posílám Vám stránky na online procvičování: https://skolakov.eu/  

 

 

 

1. Doplň i,í/y,ý – označ křížkem trojslabičná slova a vytleskej 

 

d _ka van _čka š _kulka van _lka 
ž _žala maš _na šortk _ řed _telna 

d _m sek _ra korálk _ d _chá 

r _č nož _čka uč _telka ch _ba 
d _ra N _kola řeř _cha r _ma 

š _ška k _tara n _kdo d _lna 
ř _zek novin _ d _mka k _tka 

n _ť ž _la T _na č _stírna 
 
 
2. Doplň i,í/y,ý a cvičení napiš do sešitu 
 
Dlouh_  t_ den, salát k večeř_ , k _ selý c _ trón, housk _ a koláčk _,  

r _ chlý  poh _b, hodné d _ tě, kraj _ c chleba, kaš _ čka s cukrem, 

zhluboka d _ chat, blízká vesn _ ce, oloupané vaj _ čko, plod _ ovoce,  

d _ vadlo nehraje, švadlen _  š _ jí, namalované rt _, oslík h _ ká  

 

https://skolakov.eu/


3. Doplň znaménka za větami a urči druhy vět : 

          Děti si hrají na hřišti            ………………………….. 

          Kdo je doma           …………………………………. 

          Dávej pozor            …………………………………. 

          Každý den si něco přečtu          ……………………. 

          Co to neseš             …………………………………. 

          Ať jsou prázdniny            …………………………… 

 

3.Najdi a zakroužkuj názvy jarních měsíců 

 

BEREZEBŘEZENENNLEDČERBUDÍDUBENŘÍJÍČEVZÁŘEKVIKVĚTENÍSRPÚNPROSIN 

 

4. Zakroužkuj všechny možnosti, které na jaře běžně děláváme 

a) sejeme zeleninu na zahradě  

b) těšíme se z prvních květin 

c) chodíme do školy  

d) koupeme se na koupalištích 

e) sáňkujeme   

f) sbíráme léčivé rostliny 

g) oráme a připravujeme půdu 

 h) stavíme sněhuláky 

 

 

 

 

 



JARO 
 

To to utíká 
J. Wykrent 

 
 

_________, léto, podzim, zima, 

čtyři roční ______________ 

I když zima bývá ____________  

nikdo ___________ se nezlobí, 

že už jaro zlatým ______________ 

____________ k létu odmyká. 

Tak proč ____________ šeptá mámě: 

„___________ ! To to utíká!“                                

Přečti si jarní báseň. Tvým úkolem bude slova nastříhat a správně 

nalepit tak, aby báseň dávala smysl.  

z nás děvče cestu jaro 

táta období klíčkem prima 



 

OPRAV A PŘEPIŠ SPRÁVNĚ POPLETENÉ VĚTY 

 

1. PONOŽKA PLETE BABIČKU. 

 

 

2. VEČEŘE VAŘÍ MÁMU. 

   __________________________________________ 

3. HŘEBÍK ZATLOUKÁ TÁTU. 

 

   ___________________________________________ 

4. CUKROVÍ PEČE TETU. 

 

   ___________________________________________ 

5. KNIHA ČTE SESTRU. 

 

  ___________________________________________ 

6. NÁDOBÍ MYJE STREJDU. 

 

  ___________________________________________ 

7. PRÁDLO PERE PRAČKU. 

 

 _________________________________________ 

        

 


