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EU OP VK 32 _ Rok se zvířátky _ NOSOROŽEC                                                                                                                                   

Vzdělávací 

oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace.  

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

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

souhláskách. 

Slovní druhy - podstatná jména. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Tvrdé a měkké slabiky. 

Podstatná jména – názvy osob, zvířat a věcí. 

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

Průřezová 

témata: 
Osobnostní a sociální výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, tvrdá slabika, tvrdá souhláska, měkká 

slabika, měkká souhláska. Názvy osob, názvy zvířat, názvy 

věcí. 

. 



 
 

Úkoly                           Pucíka: 
 
Že nevíte, kdo jsem? To určitě brzy zjistíte. Splňte můj první úkol. Ten vám mou 

totožnost pomůže zjistit. 

 
1. Doplňte do slov chybějící i, í nebo y, ý. Vyhledejte a podtrhněte všechna podstatná 

jména. Jejich začáteční písmena vám prozradí, kdo jsem. 

 

nádraž__,  ostr__,  oř __šek,  straš__dlo,  houpac__,  š__kmo,  ostruh__, 

rozhodč__,  večeř__me,  oh__nek,  kd__ž,  ž__rafa,  esk__mák,  r__je,  

t__ch__,  c__bule    
                                       ______________________ 

 

Z druhého úkolu se dozvíte názvy zvířat, kteří, stejně tak jako já, žijí v Africe. 

Podaří se vám zjistit, které to jsou? 

 
2. Roztřiďte podstatná jména podle toho, zda jsou to názvy osob, zvířat nebo věcí. Číslice 

uvedená za slovem vám napoví, kolikáté písmeno si máte označit. A potom už vám 

nezbude nic jiného, než si přečíst tajenky. Jenom dávejte pozor na to, abyste nezaměnili 

pořadí slov. 

 

lžíce (2), šiška (2), loupežník (1), liška (3), pekař (2), karty (3), kovář (3), lvice (3), 

mravenec (1), holič (1), pes (1), krasobruslař (11), šachy (2), rytíř (1), pavián (2), 

kufr (3), aktovka (7), netopýr (1), zebra (1), Petr (3) 

 

názvy osob : ________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

názvy zvířat: ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 
názvy věcí: _________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

Tajenky: ___________________________________________ 
 



 
3. Víte, že nám hrozí vyhynutí, protože míváme mláďata jednou za 3 roky? Čím se živíme? 

Máme rohy jako kráva, koza, ovce nebo vypadají jinak? Máte pro mě ještě místo ve své 

knížce? Ano? Přidejte si do ní, prosím, informace o mně a našem životě.   
 

Správné řešení: 
Úkoly  nosorožce Pucíka: 

 
Že nevíte, kdo jsem? To určitě brzy zjistíte. Splňte můj první úkol. Ten vám mou 

totožnost pomůže zjistit. 

 
1. Doplňte do slov chybějící i, í nebo y, ý. Vyhledejte a podtrhněte všechna podstatná 

jména. Jejich začáteční písmena vám prozradí, kdo jsem. 

 

nádraží, ostrý,  oříšek,  strašidlo,  houpací,  šikmo,  ostruhy, rozhodčí,  

večeříme,  ohýnek,  když,  žirafa,  eskymák,  ryje,  tichý,  cibule    

                                      

NOSOROŽEC 
Z druhého úkolu se dozvíte názvy zvířat, kteří, stejně tak jako já, žijí v Africe. 

Podaří se vám zjistit, které to jsou? 

 
2. Roztřiďte podstatná jména podle toho, zda jsou to názvy osob, zvířat nebo věcí. Číslice 

uvedená za slovem vám napoví, kolikáté písmeno si máte označit. A potom už vám 

nezbude nic jiného, než si přečíst tajenky. Jenom dávejte pozor na to, abyste nezaměnili 

pořadí slov. 

 

lžíce (2), šiška (2), loupežník (1), liška (3), pekař (2), karty (3), kovář (3), lvice (3), 

mravenec (1), holič (1), pes (1), krasobruslař (11), šachy(2), rytíř (1), pavián (2), 

kufr (3), aktovka (7), netopýr (1), zebra (1), Petr (3) 

názvy osob: loupežník, pekař, kovář, holič, krasobruslař, rytíř, Petr  

LEVHART 

názvy zvířat: liška, lvice, mravenec, pes, pavián, netopýr, zebra    

ŠIMPANZ    

názvy věcí: lžíce, šiška, karty, šachy kufr, aktovka           

ŽIRAFA 

Tajenky: LEVHART, ŠIMPANZ, ŽIRAFA 

 
3. Víte, že nám hrozí vyhynutí, protože míváme mláďata jednou za 3 roky? Čím se živíme? 

Máme rohy jako kráva, koza, ovce nebo vypadají jinak? Máte pro mě ještě místo ve své 

knížce? Ano? Přidejte si do ní, prosím, informace o mně a našem životě.   
 


