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EU OP VK 21 _ Rok se zvířátky _ STRAKA 

Vzdělávací 

oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace. Estetická výchova. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět, Hudební výchova. 

Téma: Psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách. 

Ročník 2. 

Anotace: 
Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ. Slouží k procvičování 

tvrdých a měkkých slabik a opakování známých písní. 

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

Průřezová 

témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

Klíčová slova: Pracovní list, tvrdé a měkké slabiky. Krádež. Trest. Zloděj. 



 

Úkoly straky Pyšnilky: 
 

1. O nás, strakách, se říká, že jsme zlodějky. Ale to není pravda. Sbíráme jen to, co 

najdeme pohozené někde venku. Máme rády všechno pěkné, lesklé. Chceme to mít 

kolem sebe hezké a také se líbit. Co je na tom špatného? Poznáte, co bych si přinesla 

z věcí napsaných v tabulce do svého hnízda? 

 

pen__zk__ třpyt__vé  korálk__ tulipán__ řet__zk__ 

lekn__n__ stř__brné náramk__ prst__nk__ stř__pk__ skla 

ručn__k__ kopret__n__ lž__čk__ kapesn__k__ 

hod__nk__ kn__žk__ zlaté náušn__ce pět__korun__ 

korunk__ lesklé kamínk__ padesátn__k kř__d__ 

 
(Doplňte správná i,í nebo y,ý. Co si asi straky do hnízda nevezmou, škrtněte.) 

 

 

2. Stejně jako většina jiných ptáků máme také my, straky, rády písničky. Každý ptáček 

zpěváček si je rád zazpívá. Když sedáváme na stromě u školy, často slyšíme, jak 

zpívávají žáci. Já jsem vám části některých písniček napsala. Ale protože jste šikovní 

žáci, trošku jsem vám to ztížila. Vyklovala jsem vám z nich všechna i, í po měkkých 

souhláskách a y, ý po tvrdých souhláskách. Dopište je a písničky si zazpívejte. 

 

Šel zahradn__k do zahrad__ s mot__kou… 

…mik, mik, mik, ožen__l se komin__k… 

…probud__la černé oč__ ze span__... 

…to je moje potěšen__, travička zelená -  to je moje peř__na… 

Pod našima okn__ teče vod__čka, napoj mi, má milá, mého kon__čka… 

Kd__ž jsem já slouž__l to prvn__ léto, vyslouž__l jsem si… 

…kd__by na mě hajn__ př__šel, on by mně vzal sek__ru… 

Pásla ovečk__ v zeleném háj__čku, pásla ovečk__ v černém lese… 

…kd__ž já j__m dám ovsa, on__ skáčou hopsa… 

Šla Nan__nka do zelí, natrhala lupen__, lupen__čka… 
 

 

3. Jestlipak už jste mě někdy při vycházkách do přírody zahlédli? Co je na mně nápadné? 

Můžete mě vidět poletovat v okolí vašeho bydliště také v zimě nebo odlétám 

s vlaštovkami do teplých krajin? Z čeho a kde si stavím hnízdo? Proč mě někteří menší 

ptáčkové nemají rádi? Pokuste se zodpovědět všechny tyto otázky a několik vět o nás si 

zase napište. 



 
Správné řešení: 

Úkoly straky Pyšnilky: 
 

1. O nás, strakách, se říká, že jsme zlodějky. Ale to není pravda. Sbíráme jen to, co 

najdeme pohozené někde venku. Máme rády všechno pěkné, lesklé. Chceme to mít 

kolem sebe hezké a také se líbit. Co je na tom špatného? Poznáte, co bych si přinesla 

z věcí napsaných v tabulce do svého hnízda? 

 

penízky třpytivé  korálky tulipány řetízky 

lekníny stříbrné náramky prstýnky střípky skla 

ručníky kopretiny lžičky kapesníky 

hodinky knížky zlaté náušnice pětikoruny 

korunky lesklé kamínky padesátník křídy 

 
(Doplňte správná i, í nebo y, ý. Co si asi straky do hnízda nevezmou, škrtněte.) 

 

2. Stejně jako většina jiných ptáků máme také my, straky, rády písničky. Každý ptáček 

zpěváček si je rád zazpívá. Když sedáváme na stromě u školy, často slyšíme, jak 

zpívávají žáci. Já jsem vám části některých písniček napsala. Ale protože jste šikovní 

žáci, trošku jsem vám to ztížila. Vyklovala jsem vám z nich všechna i, í po měkkých 

souhláskách a y, ý po tvrdých souhláskách. Dopište je a písničky si zazpívejte. 

 

Šel zahradník do zahrady s motykou… 

…mik, mik, mik, oženil se kominík… 

…probudila černé oči ze spaní... 

…to je moje potěšení, travička zelená -  to je moje peřina… 

Pod našima okny teče vodička, napoj mi, má milá, mého koníčka… 

Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si… 

…kdyby na mě hajný přišel, on by mně vzal sekyru… 

Pásla ovečky v zeleném hájičku, pásla ovečky v černém lese… 

…když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa… 

Šla Nanynka do zelí, natrhala lupení, lupeníčka… 
 

 

3. Jestlipak už jste mě někdy při vycházkách do přírody zahlédli? Co je na mně 

nápadné? Můžete mě vidět poletovat v okolí vašeho bydliště také v zimě nebo 

odlétám s vlaštovkami do teplých krajin? Z čeho a kde si stavím hnízdo? Proč mě 

někteří menší ptáčkové nemají rádi? Pokuste se zodpovědět všechny tyto otázky a 

několik vět o nás si zase napište. 



 

Úkoly straky Pyšnilky: 
 

4. O nás, strakách, se říká, že jsme zlodějky. Ale to není pravda. Sbíráme jen to, co 

najdeme pohozené někde venku. Máme rády všechno pěkné, lesklé. Chceme to mít 

kolem sebe hezké a také se líbit. Co je na tom špatného? Poznáte, co bych si přinesla 

z věcí napsaných v tabulce do svého hnízda? 

 

pen__zk__ třpyt__vé  korálk__ tulipán__ řet__zk__ 

lekn__n__ stř__brné náramk__ prst__nk__ stř__pk__ skla 

ručn__k__ kopret__n__ lž__čk__ kapesn__k__ 

hod__nk__ kn__žk__ zlaté náušn__ce pět__korun__ 

korunk__ lesklé kamínk__ padesátn__k kř__d__ 

 
(Doplňte správná i,í nebo y,ý. Co si asi straky do hnízda nevezmou, škrtněte.) 

 

 

5. Stejně jako většina jiných ptáků máme také my, straky, rády písničky. Každý ptáček 

zpěváček si je rád zazpívá. Když sedáváme na stromě u školy, často slyšíme, jak 

zpívávají žáci. Já jsem vám části některých písniček napsala. Ale protože jste šikovní 

žáci, trošku jsem vám to ztížila. Vyklovala jsem vám z nich všechna i, í po měkkých 

souhláskách a y, ý po tvrdých souhláskách. Dopište je a písničky si zazpívejte. 

 

Šel zahradn__k do zahrad__ s mot__kou… 

…mik, mik, mik, ožen__l se komin__k… 

…probud__la černé oč__ ze span__... 

…to je moje potěšen__, travička zelená -  to je moje peř__na… 

Pod našima okn__ teče vod__čka, napoj mi, má milá, mého kon__čka… 

Kd__ž jsem já slouž__l to prvn__ léto, vyslouž__l jsem si… 

…kd__by na mě hajn__ př__šel, on by mně vzal sek__ru… 

Pásla ovečk__ v zeleném háj__čku, pásla ovečk__ v černém lese… 

…kd__ž já j__m dám ovsa, on__ skáčou hopsa… 

Šla Nan__nka do zelí, natrhala lupen__, lupen__čka… 
 

 

6. Jestlipak už jste mě někdy při vycházkách do přírody zahlédli? Co je na mně 

nápadné? Můžete mě vidět poletovat v okolí vašeho bydliště také v zimě nebo 

odlétám s vlaštovkami do teplých krajin? Z čeho a kde si stavím hnízdo? Proč mě 

někteří menší ptáčkové nemají rádi? Pokuste se zodpovědět všechny tyto otázky a 

několik vět o nás si zase napište. 



 
Správné řešení: 

Úkoly straky Pyšnilky: 
 

7. O nás, strakách, se říká, že jsme zlodějky. Ale to není pravda. Sbíráme jen to, co        

najdeme pohozené někde venku. Máme rády všechno pěkné, lesklé. Chceme to mít 

kolem sebe hezké a také se líbit. Co je na tom špatného? Poznáte, co bych si přinesla 

z věcí napsaných v tabulce do svého hnízda? 

 

penízky třpytivé  korálky tulipány řetízky 

lekníny stříbrné náramky prstýnky střípky skla 

ručníky kopretiny lžičky kapesníky 

hodinky knížky zlaté náušnice pětikoruny 

korunky lesklé kamínky padesátník křídy 

 
(Doplňte správná i,í nebo y,ý. Co si asi straky do hnízda nevezmou, škrtněte.) 

 

8. Stejně jako většina jiných ptáků máme také my, straky, rády písničky. Každý ptáček 

zpěváček si je rád zazpívá. Když sedáváme na stromě u školy, často slyšíme, jak 

zpívávají žáci. Já jsem vám části některých písniček napsala. Ale protože jste šikovní 

žáci, trošku jsem vám to ztížila. Vyklovala jsem vám z nich všechna i, í po měkkých 

souhláskách a y, ý po tvrdých souhláskách. Dopište je a písničky si zazpívejte. 

 

Šel zahradník do zahrady s motykou… 

…mik, mik, mik, oženil se kominík… 

…probudila černé oči ze spaní... 

…to je moje potěšení, travička zelená -  to je moje peřina… 

Pod našima okny teče vodička, napoj mi, má milá, mého koníčka… 

Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si… 

…kdyby na mě hajný přišel, on by mně vzal sekyru… 

Pásla ovečky v zeleném hájičku, pásla ovečky v černém lese… 

…když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa… 

Šla Nanynka do zelí, natrhala lupení, lupeníčka… 
 

 

9. Jestlipak už jste mě někdy při vycházkách do přírody zahlédli? Co je na mně 

nápadné? Můžete mě vidět poletovat v okolí vašeho bydliště také v zimě nebo 

odlétám s vlaštovkami do teplých krajin? Z čeho a kde si stavím hnízdo? Proč mě 

někteří menší ptáčkové nemají rádi? Pokuste se zodpovědět všechny tyto otázky a 

několik vět o nás si zase napište. 


