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EU OP VK 02 _ Rok se zvířátky _ SLON 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Tvoření vět. Hrátky s písmeny. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Tvoření logicky správných vět. 

Skládání slov z daných písmen. 

Práce s literárním textem – pohádkou z knížky J. Kahouna 
Ze zahrádky do zahrádky – O Čmodrchovi. 

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

Průřezová 
témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

Klíčová slova: Pracovní list, tvoření slov, hra KRIS KROS. 



 
 

Úkoly slona Bimbáce: 
 
My, sloni, máme rádi legraci. Vy doufám také. Slůně Čmodrcha, který všechno poplete 
(možná ho znáte z knížky pana spisovatele Kahouna Ze zahrádky do zahrádky), nám často 
připravuje spoustu důvodů pro zasmání. Přečtěte si sami, co řekl o některých zvířatech 
z naší ZOO. Určitě se jeho výrokům také zasmějete. Dokážete jeho omyly napravit? 

 
1.   Přiřaďte název zvířete do správné věty: 

 
     Žirafa v noci dupe a funí. 
 Slon má dlouhý krk. 
 Ježek potkal v lese Karkulku. 
 Zebra prý strká hlavu do písku. 
 Liška je pruhovaná. 
 Vlk  skáče z větve na větev. 
 Pštros má černý fráček. 
 Tučňák si mává chobotem.  
 Opice svezla Budulínka na ocásku. 
 
  Několik opravených vět přepište do sešitu. 
 
S Čmodrchou si občas hrajeme hru zvanou KRIS KROS. Spočívá v tvoření slov z daných 
písmen. Protože je to ještě malý sloní kluk, trošku jsme mu pravidla zjednodušili. Zahrajte 
si tuto hru s námi. 
 

2. Pokuste se složit co nejvíce jiných slov z písmen v názvech členů sloní 
rodinky. Každé z písmen můžete použít pouze jednou. (Použitá písmena 
si škrtejte.) 

           
SLON  BIMBÁC ,     SLONICE BACULKA,       SL ŮNĚ  ČMODRCHA 
       
       ( například:  NOS, LUK,…) 
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3. Vyhledej v encyklopediích a napiš  nějaké zajímavosti o slonech.  
      Namaluj nebo si nalep obrázek slona. 

 
 

Správné řešení: 
 

Úkoly slona Bimbáce: 
 
My, sloni, máme rádi legraci. Vy doufám také. Slůně Čmodrcha, který všechno poplete 
(možná ho znáte z knížky pana spisovatele Kahouna Ze zahrádky do zahrádky), nám často 
připravuje spoustu důvodů pro zasmání. Přečtěte si sami, co řekl o některých zvířatech 
z naší ZOO. Určitě se jeho výrokům také zasmějete. Dokážete jeho omyly napravit? 

 
1.   Přiřaďte název zvířete do správné věty: 

 
     ∆ Žirafa � v noci dupe a funí.  
 � Slon ∆ má dlouhý krk. 
 � Ježek � potkal v lese Karkulku. 
 ∆ Zebra ∆ prý strká hlavu do písku. 
 � Liška ∆ je pruhovaná. 
 � Vlk  � skáče z větve na větev. 
 ∆ pštros � má černý fráček.  
 � Tučňák � si mává chobotem.  
 � Opice � svezla Budulínka na ocásku. 
 
  Několik opravených vět přepište do sešitu. 
 
S Čmodrchou si občas hrajeme hru zvanou KRIS KROS. Spočívá v tvoření slov z daných 
písmen. Protože je to ještě malý sloní kluk, trošku jsme mu pravidla zjednodušili. Zahrajte 
si tuto hru s námi. 
 

2. Pokuste se složit co nejvíce jiných slov z písmen v názvech členů sloní 
rodinky. Každé z písmen můžete použít pouze jednou. (Použitá písmena 
si škrtejte.) 

           
SLON  BIMBÁC ,     SLONICE BACULKA,       SL ŮNĚ  ČMODRCHA 
       
       ( například:  NOS, LUK,…) 



 
 
 
BÁL, SLIB, ČAS, DLANĚ, UCHO, SŮL, NOC, MINCE, MOC, KRAB  
 
KÁNĚ, SŮL, ČAS, MOULA, MINCE, BOB, SLIB, CHLAD, NOC  
 
 
 

 
3. Vyhledej v encyklopediích a napiš  nějaké zajímavosti o slonech.  
      Namaluj nebo si nalep obrázek slona. 

 


