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EU OP VK 16 _ Rok se zvířátky _ SOB 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Psaní u, ú, ů.  
Zima. Blíží se Vánoce. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Slouží k procvičování psaní u, ú, ů. Opravy. Hrátky 
s písmeny – přesmyčky. 

Zima. Blíží se Vánoce. 

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

Průřezová 
témata: 

Osobnostní a sociální výchova. Multikulturní výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, délka samohlásek. Přesmyčky. 

Zima, Vánoce, dárky. 



 
Úkoly soba Vánočníka: 

 
Blíží se Vánoce a úkolem sobů je pomáhat Santa Clausovi rozvážet dárky hodným lidem na 
celém světě. Snad najdete pod stromečkem také nějaké. Teď jsem pro vás přichystal také dárek 
- několik úkolů, které tak rádi luštíte. 
 

1. Najděte a opravte chyby. Opravená slova napište na linky. Číslice u  
bezchybně napsaných slov vám prozradí první část tajenky,(napište místo 
nich slova, která jsou uvedena ve sloupcích označených ���� ) u chybně 
napsaných druhou část.  

 
Úkol, dolú, strojvůdce, kloboůk, stůl, hruška, ůl, hůlka, sůl, rúže, úprava,    

        1         2             3           4          5         6       7     8       9     10       11        
      __________________________________________________________ 
 
      účes, Vanóce, darky, stromeček, hrůza, průvan, krúta, zvířatka, únava 
        12        13        14          15            16        17       18        19          20      
      __________________________________________________________ 
 
 �   1  Paní                 2 Vánoce              3 Zima                     4  jsou                5 přivezla   
         6 nám                  7   prima               8 krásný                  9  zimní             10 svátky,   
         11 čas,                12  Vánoce,          13 pod               14 stromečkem        15 stromeček,   
         16 sníh               17  i                      18 najdem                19 dárky.              20 mráz.  
 
     1.část tajenky: ___________________________________________________________ 

 
            _____________________________________________________________________ 
 
       2.část tajenky: ___________________________________________________________ 
 
            _____________________________________________________________________   

 
2. Rozluštěte jména dětí, kterým patří dárečky : 

 
tanýKirs                omikinD                 kaMtéra                 raFtník              ňaZedk 

 
________________________________________________________________ 

 
Co bylo zabaleno v balíčcích?  

(Vyluštěte. Vyluštěné názvy dárků napište a namalujte do sešitu.) 
 

apenkan                   čítkoau                          edvedímk                        čípotač  



 
 

3. Víte něco o sobech? Kterému z našich zvířat se podobají? Jsou to domácí  
    nebo volně žijící zvířata? Vypracujte si další stránku z vaší knížky. 

 
Správné řešení: 

 

Úkoly soba Vánočníka: 
 

Blíží se Vánoce a úkolem sobů je pomáhat Santa Clausovi rozvážet dárky hodným lidem na 
celém světě. Snad najdete pod stromečkem také nějaké. Teď jsem pro vás přichystal také dárek 
- několik úkolů, které tak rádi luštíte. 
 

2. Najděte a opravte chyby. Opravená slova napište na linky. Číslice u  
bezchybně napsaných slov vám prozradí první část tajenky,(napište místo 
nich slova, která jsou uvedena ve sloupcích označených ���� ) u chybně 
napsaných druhou část.  

 
Úkol, dolú, strojvůdce, kloboůk, stůl, hruška, ůl, hůlka, sůl, rúže, úprava,    

        1         2             3           4          5         6       7     8       9     10       11        
               dolů,                    klobouk,                     úl,                   růže_________                        
 
      účes, Vanóce, darky, stromeček, hrůza, průvan, krúta, zvířatka, únava 
        12        13        14          15            16        17       18        19          20      
      ____ Vánoce, dárky,_____________________krůta, zvířátka___________ 
 
 �   1  Paní                 2 Vánoce              3 Zima                     4  jsou                5 přivezla   
         6 nám                  7   prima               8 krásný                  9  zimní             10 svátky,   
         11 čas,                12  Vánoce,          13 pod               14 stromečkem        15 stromeček,   
         16 sníh               17  i                      18 najdem                19 dárky.              20 mráz.  
 

     1.část tajenky:     Paní Zima přivezla nám krásný zimní čas, 
                                    Vánoce, stromeček, sníh i mráz. 
 

       2.část tajenky:      Vánoce jsou prima svátky, 
                           pod stromečkem najdem dárky. 

 
2. Rozluštěte jména dětí, kterým patří dárečky : 

 
tanýKirs                omikinD                 kaMtéra                 raFtník              ňaZedk 

 
Kristýna,              Dominik,                 Markéta,              Frantík,            Zdeňka 



 
 
Co bylo zabaleno v balíčcích?  

(Vyluštěte. Vyluštěné názvy dárků napište a namalujte do sešitu.) 
 

apenkan                   čítkoau                          edvedímk                        čípotač  
 
panenka                 autíčko                           medvídek                       počítač 
 

3. Víte něco o sobech? Kterému z našich zvířat se podobají? Jsou to domácí  
    nebo volně žijící zvířata? Vypracujte si další stránku z vaší knížky. 

 


