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EU OP VK 08_ Rok se zvířátky _ KLOKAN 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Druhy vět. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Slouží k procvičování druhů vět. 

Tvoření vět podle jejich druhu. 

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

Průřezová 
témata: 

Osobnostní , sociální a environmentální výchova. 

Klíčová slova: 
Pracovní list, druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, 

přací. Tečka, vykřičník, otazník. 



 
Úkoly klokánka Kapsičky: 

 
I já, klokánek jsem pro vás , děti, připravil úkoly. Jistě si s nimi poradíte. 

 

1. Doplňte za věty správná znaménka. Určete druhy vět.(Oznamovací věty 
označ O, tázací T, rozkazovací R a přací P.) 

     Pokud jste pracovali bezchybně, začáteční písmena stejných druhů vět vám  
     dají názvy známých zvířat. Víte už kterých? Nakreslete je. 
 
Kéž bych měl počítač __�         Kolik je hodin __�                         Leť pryč __�               
Lenka šla nakupovat__�            Irena si maluje __�                  Létá králíček__�      
Alenko, přines mi, prosím, sešit __�                           Už aby byly prázdniny __�      
Běž domů__�                     Nechť se to stane __�            Štika je dravá ryba __�   
Oblečeš si ty nové šaty__�                Uteč__�                  Krávy mají telátka __�  
Ať je dneska hezky__�              Kdy přijede babička__�          Ťapko, lehni __� 
Aleši, půjdeš na fotbal __�         Anička je ve škole __�     Nemáš pravítko __� 
            
Věty oznamovací:         Věty tázací: Věty rozkazovací: Věty přací: 

            
 

 

 
2. Napište věty o tom, co vidíte na obrázku. Co si asi pejsek s kočičkou myslí? 

(Využijte přitom všech druhů vět.) 
                                                 O:_______________________________ 

 
  T:_______________________________ 
 
   R:___________________________ 

 
                                            P:_______________________________ 
 

                    

    



 
3. Víte, kde klokani žijí? K čemu jim slouží kapsa na břiše? Jak se pohybují? 

Odpovězte na tyto otázky a zapište i nějaké další zajímavosti do své 
encyklopedie.  

 
Správné řešení: 

 
Úkoly klokánka Kapsičky: 

 
I já, klokánek jsem pro vás , děti, připravil úkoly. Jistě si s nimi poradíte. 

 

1. Doplňte za věty správná znaménka. Určete druhy vět.(Oznamovací věty 
označ O, tázací T, rozkazovací R a přací P.) 

     Pokud jste pracovali bezchybně, začáteční písmena stejných druhů vět vám  
     dají názvy známých zvířat. Víte už kterých? Nakreslete je. 
 
Kéž bych měl počítač . P         Kolik je hodin ? T                         Leť pryč ! R               
Lenka šla nakupovat. O            Irena si maluje . O                 Létá králíček? T     
Alenko, přines mi, prosím, sešit . R                          Už aby byly prázdniny. P     
Běž domů! R                    Nechť se to stane . P            Štika je dravá ryba . O   
Oblečeš si ty nové šaty? T                Uteč! R                  Krávy mají telátka . O  
Ať je dneska hezky. P              Kdy přijede babička? T          Ťapko, lehni ! R 
Aleši, půjdeš na fotbal ? T        Anička je ve škole .O     Nemáš pravítko ? T 
            
Věty oznamovací:         Věty tázací: Věty rozkazovací: Věty přací: 

            

 
 
2. Napište věty o tom, co vidíte na obrázku. Co si asi pejsek s kočičkou myslí? 

(Využijte přitom všech druhů vět.) 
 

L I Š K A K U N A L A B U Ť K L O K A N 

    



 
 O: Pejsek honí kočičku. 
  
 T:  Proč mě honíš? 
    

                                                 R: Neutíkej! 
 
                                            P:  Kéž bych pejskovi utekla. 
 
3. Víte, kde klokani žijí? K čemu jim slouží kapsa na břiše? Jak se pohybují? 

Odpovězte na tyto otázky a zapište i nějaké další zajímavosti do své 
encyklopedie.  

 


