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EU OP VK 01 _ Rok se zvířátky _ PAPOUŠEK 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Opakování učiva 1.ročníku 

Ročník 2. 

Anotace: 
Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ. Určování počtu slabik. 

Záměna hlásek. 

Autor: Mgr. Marie Janečková, ZŠ a MŠ Neslovice, 2011 

Průřezová 
témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

Klíčová slova: 
Pracovní list, slabikování, opravy, záměna hlásek, význam 

slova,  
domácí mazlíčci, péče o zvířátka chovaná pro radost. 



 
 
 

Úkoly papouška Žaka: 
 

Papoušci po lidech rádi všechno opakují. Učí se mluvit a moc jim pomáhá slabikování – 
Ló-ra, Ža-ko…Umíte také dělit slova na slabiky? 
 

1. Zapište dané názvy zvířat do správných sloupců podle počtu slabik:  
 
slon, žirafa, nosorožec, pštros, medvěd, krokodýl, tygr, lev, aligátor, káně, orel, 
vlk, vlaštovka, orangutan, dikobraz, liška, sýkora, hroch, mravenečník, chobotnice 

 
Když se někdo učí mluvit, přeřeknutím se- záměnou jedné jediné hlásky- dochází často ke 
vzniku legračních vět. I já, papoušek Žako,  jsem svého pána mnohokrát rozesmál. Některé 
takové věty jsem vám napsal. 
 
 

2. Je to tak? Najděte chyby. Některé opravené věty přepište do sešitu. 
 
Tráva je maminka telátka.           U boudy štěká les. 
V lese houká býček.                     Prasnice je maminkou telátka. 
Na větvi stromu sedí nos.             Rybář chytil chybu. 
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Víte, co my, papoušci, máme rádi? Jak se o nás mají naši chovatelé postarat? Co o nás 
vlastně víte? 
  

3. Vyhledejte v encyklopediích a zapište si několik v ět o papoušcích. 
Namalujte nebo si nalepte můj obrázek. 

 
 

Správné řešení: 
 

 Úkoly papouška Žaka: 
 

Papoušci po lidech rádi všechno opakují. Učí se mluvit a moc jim pomáhá slabikování – 
Ló-ra, Ža-ko…Umíte také dělit slova na slabiky? 
 

1. Zapište dané názvy zvířat do správných sloupců podle počtu slabik:  
 
slon, žirafa, nosorožec, pštros, medvěd, krokodýl, tygr, lev, aligátor, káně, orel, 
vlk, vlaštovka, orangutan, dikobraz, liška, sýkora, hroch, mravenečník, chobotnice 

 
Když se někdo učí mluvit, přeřeknutím se- záměnou jedné jediné hlásky- dochází často ke 
vzniku legračních vět. I já, papoušek Žako,  jsem svého pána mnohokrát rozesmál. Některé 
takové věty jsem vám napsal. 
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slon medvěd žirafa nosorožec 

pštros tygr krokodýl aligátor 

lev káně vlaštovka orangutan 

vlk orel dikobraz mravenečník 

hroch liška sýkora chobotnice 



 
 

2. Je to tak? Najděte chyby. Některé opravené věty přepište do sešitu. 
 
Kráva je maminka telátka.           U boudy štěká pes. 
V lese houká sýček.                     Prasnice je maminkou selátka. 
Na větvi stromu sedí kos.             Rybář chytil rybu. 
 

 
Víte, co my, papoušci, máme rádi? Jak se o nás mají naši chovatelé postarat? Co o nás 
vlastně víte? 
  

3. Vyhledejte v encyklopediích a zapište si několik v ět o papoušcích. 
Namalujte nebo si nalepte můj obrázek. 

 


