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EU OP VK 30 _ Rok se zvířátky _ OREL 

Vzdělávací 

oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Psaní velkých písmen. Mláďata. Rodina. 

Ročník 2. 

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

psaní velkých písmen ve vlastních jménech zvířat a osob. 

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

Průřezová 

témata: 
Osobnostní a sociální výchova. 

Klíčová slova: 
Pracovní list, mláďata, rodina, vlastní jména, kalendář 

jmen. 



 
 

Úkoly orla Peříčka: 
 

Jsem orel, který sice nežije ve volné přírodě, ale přesto mě můj ošetřovatel pouští do volné 

přírody prolétnout. Už jsem si na něho zvykl a neuletěl bych mu. Mám ho rád. Vždyť mě 

vyléčil, když jsem vypadl z hnízda a při pádu jsem si pochroumal nožičku. Celou dobu se o mě 

dobře staral, vychoval mě, sháněl mi potravu. A teď bych mu měl uletět? Při letu se rozhlížím  

po rozkvetlé jarní krajině, pozoruji, co je v ní nového. Mnohá zvířátka vyvádějí svá mláďátka.  

 

1. Také v naší zoologické zahradě máme nové přírůstky. Žirafě, velbloudici, zebře, medvědici 

a lvici se narodila mláďata, z vajíček se vyklubalo pštrosáčátko, papoušek, orlík, želvička a 

krokodýlek.  Aby se tato zvířátka mohla pokřtít, měla by se jim vymyslet jména. Pomozte jim 

ta správná jména vybrat. Název mláděte i s jeho novým jménem zapište psacím písmem. 

( Např. žirafátko Flekáček…) Pozor na velká písmena! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Nelétám jenom nad ZOO, ale i nad lidskými obydlími. Vidívám větší, ale i malé školáčky z 

mateřských škol, také rodiče se svými dětmi, a to nejen jak chodí na procházku, ale i v době, 

kdy po obědě ukládají svá lidská mláďata do postýlek, aby si odpočinula. Často jim povídají 

nebo čtou pohádky. Četly vám je vaše maminky nebo paní učitelky také? Znáte pohádkové 

postavy (bytosti)? Určitě odpovíte na obě otázky slůvkem ANO.  

     Proto mám pro vás druhý úkol:  Přiřaďte k sobě správné dvojice. Ty pak přepište do sešitu. 

 

VODNÍK MIKEŠ MAXIPES RUMCAJS 

PRINC ZLATOHŘÍVÁK PRINCEZNA BYSTROUŠKA 

KOCOUR UŠÁČEK LIŠKA ČÁRYFUK 

KŮŇ BELZEBUB LOUPEŽNÍK VŠECHNODÁM 

ZAJÍČEK ČESÍLKO KOUZELNÍK LADA 

ČERT BAJAJA MLÝNEK FÍK 

 

Pokud znáš další dvojice, můžeš je připsat. Získáš tím jeden můj obrázek za odměnu navíc.  

 

3.   Víte, jak rozeznáte mláďátka orla skalního od dospělých orlů? Jak lovíme svou kořist? 

Dokážeme ulovit jehně, lišku nebo jezevce? Proč nám hrozí vyhynutí? Znáte odpovědi? 

Pokud ne, vyhledejte si je. I já bych si přál být součástí vaší Encyklopedie. Splníte mi toto 

přání? 
 



 
Správné řešení: 

Úkoly orla Peříčka: 
 

Jsem orel, který sice nežije ve volné přírodě, ale přesto mě můj ošetřovatel pouští do volné 

přírody prolétnout. Už jsem si na něho zvykl a neuletěl bych mu. Mám ho rád. Vždyť mě 

vyléčil, když jsem vypadl z hnízda a při pádu jsem si pochroumal nožičku. Celou dobu se o mě 

dobře staral, vychoval mě, sháněl mi potravu. A teď bych mu měl uletět? Při letu se rozhlížím 

po rozkvetlé jarní krajině, pozoruji, co je v ní nového. Mnohá zvířátka vyvádějí svá mláďátka.  

 

1. Také v naší zoologické zahradě máme nové přírůstky. Žirafě, velbloudici, zebře, medvědici 

a lvici se narodila mláďata, z vajíček se vyklubalo pštrosáčátko, papoušek, orlík, želvička a 

krokodýlek.  Aby se tato zvířátka mohla pokřtít, měla by se jim vymyslet jména. Pomozte jim 

ta správná jména vybrat. Název mláděte i s jeho novým jménem zapište psacím písmem. 

( Např. žirafátko Flekáček…) Pozor na velká písmena! 

 

žirafátko Dlouhokrčka, velbloudě Hrbáček, zebřátko Pruháček, 

medvídě Brumla, lvíček Hříváček, pštrosáčátko Běhulka, papoušek 

Modropírko, orlík Zobáček, želvička Krunýřka, krokodýlek Zoubek 
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2. Nelétám jenom nad ZOO, ale i nad lidskými obydlími. Vidívám větší, ale i malé školáčky z 

mateřských škol, také rodiče se svými dětmi, a to nejen jak chodí na procházku, ale i v době, 

kdy po obědě ukládají svá lidská mláďata do postýlek, aby si odpočinula. Často jim povídají 

nebo čtou pohádky. Četly vám je vaše maminky nebo paní učitelky také? Znáte pohádkové 

postavy (bytosti)? Určitě odpovíte na obě otázky slůvkem ANO.  

     Proto mám pro vás druhý úkol:  Přiřaďte k sobě správné dvojice. Ty pak přepište do sešitu. 

 

VODNÍK MIKEŠ MAXIPES RUMCAJS 

PRINC ZLATOHŘÍVÁK PRINCEZNA BYSTROUŠKA 
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