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EU OP VK 28 _ Rok se zvířátky _ VELBLOUD 

Vzdělávací 

oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Jaro. Psaní skupin s ě 

Ročník 2. 

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

učiva NS o jaru a psaní skupin s ě. 

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

Průřezová 

témata: 
Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova. 

Klíčová slova: Pracovní list, jaro, slova s ě. 



 

Úkoly velblouda Hrbáčka: 
 

Velbloudi žijí na poušti, kde si je lidé ochočili k tomu, aby je převáželi z místa na místo. Říkají 

nám koráby pouště a jsme prý nejspolehlivějším dopravním prostředkem v této písečné krajině 

bez stromů, keřů, bez vody. Často trvá naše cesta i několik hodin, ba i dnů. Aby lépe utíkala, 

vyprávějí nám lidé, které převážíme, o zemích, z nichž pocházejí. Nedávno jsem vezl člověka 

z České republiky a ten mi vyprávěl o jaru, které se teď u vás ujalo vlády. Jenom jsem už něco 

z vypravování zapomněl. Pomůžete mi chybějící části doplnit? 

 

1. Doplňte do textu chybějící slova:  

Na jaře se krajina začíná probouzet ze zimního spánku. Z nor, brlohů, pelíšků, zpod 

listí i z děr vylézají ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________, kteří se tam celou 

zimu ukrývali před mrazem a pro nedostatek potravy ji téměř celou prospali. 

Z teplých krajin se vracejí _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ a vítají se 

s ptáky, kteří před zimou neodletěli. S kým se přivítali? No přece s _____________ 

__________________________________________________________________. 

Všichni společně obdivují krásy prvních jarních květin. Například bílých 

______________ a ________________, modrých _________________ i  žlutých 

______________________. Na stromech, kde si začínají stavět ptáčci svá hnízda, 

už pučí pupeny, ze kterých už brzy budou ____________  nebo ______________. 

Celá příroda teď krásně voní a září jasnými barvami. Ozývá se v ní  ze všech stran 

radostný smích, zpěv a veselé povídání.     
 

Já vám takovou krásnou krajinu závidím. Mně se o ní může jen zdát. Važte si jí. Na jaro se těší i 

sluníčko, které nám, velbloudům, tolik praží nad hlavami. Často je naším jediným kamarádem a 

společníkem v pouštní krajině. Nedávno se mi chlubilo, že o něm psali v časopise pěknou báseň.  

 

2. Přečtěte si ji, vyhledejte slova, ve kterých se nachází  ě a vypište je.              

JARO                     

Jaro, jaro! Volá slunce vesele a radostně. 

Jako když se hospodyňce vaří jídlo na plotně. 

Trochu tepla, trochu větru, rozpustit poslední sníh. 

Nezapomnět ještě mlýnek, kuličky a nový míč. 

Každé jaro vítá slunce vesele a radostně. 

Těší se už na skřivánky a vlaštovky na domě. 
__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________  



 
 

3.   Víte, jak to vypadá v krajině, kde žiji já, když já toho o té vaší vím tolik? A vůbec, jestlipak 

víte, proč mi říkají Hrbáček? Jak je možné, že mohu cestovat tak dlouho v horku bez vody? 

A jak se říká skupině velbloudů, která kráčí s nákladem pouští? Které druhy velbloudů 

znáte? Nezapomeňte na mě, prosím, ve své „encyklopedii“. Zapište si do ní nejen odpovědi 

na otázky, které jsem vám právě dal, ale i jiné zajímavosti ze života velbloudů. 
 

Správné řešení: 

Úkoly velblouda Hrbáčka: 
 

Velbloudi žijí na poušti, kde si je lidé ochočili k tomu, aby je převáželi z místa na místo. Říkají 

nám koráby pouště a jsme prý nejspolehlivějším dopravním prostředkem v této písečné krajině 

bez stromů, keřů, bez vody. Často trvá naše cesta i několik hodin, ba i dnů. Aby lépe utíkala, 

vyprávějí nám lidé, které převážíme, o zemích, z nichž pocházejí. Nedávno jsem vezl člověka 

z České republiky a ten mi vyprávěl o jaru, které se teď u vás ujalo vlády. Jenom jsem už něco 

z vypravování zapomněl. Pomůžete mi chybějící části doplnit? 

 

1. Doplňte do textu chybějící slova:  

Na jaře se krajina začíná probouzet ze zimního spánku. Z nor, brlohů, pelíšků, zpod 

listí i z děr vylézají ježci, medvědi, hadi, jezevci, mouchy, brouci, ještěrky, 

čmeláci…, kteří se tam celou zimu ukrývali před mrazem a pro nedostatek potravy 

ji téměř celou prospali. Z teplých krajin se vracejí stěhovaví ptáci –vlaštovky, 

jiřičky, čápi, divoké husy, kukačky, špačci,... a vítají se s ptáky, kteří před zimou 

neodletěli. S kým se přivítali? No přece s vrabci, kosy, sýkorkami, hýly, vránami,   

strakapoudy, ...Všichni společně obdivují krásy prvních jarních květin. Například 

bílých sněženek a bledulí, modrých ladoněk i  žlutých narcisů. Na stromech, kde si 

začínají stavět ptáčci svá hnízda, už pučí pupeny, ze kterých už brzy budou listy  

nebo květy. Celá příroda teď krásně voní a září jasnými barvami. Ozývá se v ní  ze 

všech stran radostný smích, zpěv a veselé povídání.     
 

Já vám takovou krásnou krajinu závidím. Mně se o ní může jen zdát. Važte si jí. Na jaro se těší i 

sluníčko, které nám, velbloudům, tolik praží nad hlavami. Často je naším jediným kamarádem a 

společníkem v pouštní krajině. Nedávno se mi chlubilo, že o něm psali v časopise pěknou báseň.  

 

2. Přečtěte si ji, vyhledejte slova, ve kterých se nachází  ě a vypište je.     

JARO 

 Jaro, jaro! Volá slunce vesele a radostně. 

Jako když se hospodyňce vaří jídlo na plotně. 

Trochu tepla, trochu větru, rozpustit poslední sníh. 

 Nezapomnět ještě mlýnek, kuličky a nový míč. 

Každé jaro vítá slunce vesele a radostně. 

Těší se už na skřivánky a vlaštovky na domě. 
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3.   Víte, jak to vypadá v krajině, kde žiji já, když já toho o té vaší vím tolik? A vůbec, jestlipak 

víte, proč mi říkají Hrbáček? Jak je možné, že mohu cestovat tak dlouho v horku bez vody? 

A jak se říká skupině velbloudů, která kráčí s nákladem pouští? Které druhy velbloudů 

znáte? Nezapomeňte na mě, prosím, ve své „encyklopedii“. Zapište si do ní nejen odpovědi 

na otázky, které jsem vám právě dal, ale i jiné zajímavosti ze života velbloudů. 
 

 


