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EU OP VK 33 _ Rok se zvířátky _ ZMIJE                                                                                                                                   

Vzdělávací 

oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace. Ekologie. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: 
Dělení hlásek. Psaní y, ý po tvrdých souhláskách a psaní i, í 

po měkkých souhláskách. 

Svět se mění: Les a jeho význam. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Tvrdé a měkké slabiky. Podstatná jména. Slovesa. Slova 

nadřazená, podřazená. Slova, která jinak slyšíme a jinak 

píšeme. 

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

Průřezová 

témata: 
Osobnostní, sociální a environmentální výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, tvrdá slabika, tvrdá souhláska, měkká 

slabika, měkká souhláska, slovo nadřazené, podřazené, 

spodoba, slovní druhy – slovesa, podstatná jména. 

. 



 
 

Úkoly zmije Jedulky: 
 
Patřím mezi hady. Dokonce jsem v přírodě České republiky jediným jedovatým hadem. Lidé 

ze mě mají strach. Bojí se, že je uštknu. Ale zatím mám větší strach já. Když zaslechnu hluk 

vašich blížících se kroků, hned se schovám. Ublížím vám jen tehdy, pokud mi hrozí nebezpečí. 

Například když mě budete bít nebo dráždit klacíkem, pokud na mě šlápnete někde na 

louce,skále, či na jiném místě v době, kdy se vyhřívám a odpočívám na sluníčku. Musíte být 

proto velmi opatrní, abyste nemuseli u lékaře shánět protijed, který by vám zachránil život. A 

jaké jsem pro vás přichystala úkoly? 

 

1.   Přejděte po paloučcích (rámečcích se slovy) tak, abyste mě neohrozili. 

Napovím vám, že bezpečná cesta vede…   

 
po slovech, kam doplníte y, ý:                                      přes rámečky s názvy zvířat: 

r_č k_j r_ s poh_b ch_ba  kos kotel ples oko včela  

kř_k č_ch ž_t r_bář vš_  slon lev rybář mrož husa 

oč_ č_n roh_ tř_ š_ška  osel jetel racek ucho sýček 

d_tě bot_ šeř_k koš_le prš_  králík slovo stůl koš datel 

t_č blech_ k_tara k_tka noh_  užovka kůl kňourá most sova 

                                                                         

po slovesech:                               po slovech podřazených                      po slovech, která jinak  

                                                     slovu ptáci:                                         slyšíme a jinak píšeme: 

sen spí ven  daněk úhoř ježek krůta  pařez dítě zub 

zvon má les  kobra hroch želva žluna  hmyz vítr vlk 

prut učit do  srna lín sumec straka  nic lež slunce 

on lezu bum  sýkora myš motýl datel  poupě kuře ústa 

bé čteš letní  lev vrabec kavka rys  věž lávka měsíc 

 

(Pokud jste rámečky s bezpečnou cestou vybarvili, objevíte skrytou tajenku._____________) 

 

2.  Už víte, že my, hadi, se umíme dobře skrývat před nepřáteli. Úkol zní: 

      Do vět jsem schoval své kamarády. Najděte je! 

 
Chtěl bych umět hrát hokej jako bratr Petr. _____________________________________ 

 

Vezmi ještě deset rohlíků._____________________________________________________  

 

Vašík je hrozný šmudla.______________________________________________________ 

 

Nenapsal jsi větu „MIMINKO ŠTĚRCHÁTKEM CHŘESTÝ.“ špatně?______________ 

 

Napíšu Žovka nebo Žofka?____________________________________________________ 



 
 

3. Co myslíte, žijeme my, zmije, i na horách nebo jenom v teplých nížinách? 

Můžete najít dvě zmije úplně stejné? Líhnou se moje mláďata z vajec nebo 

se narodí samičce? Čím se živím? Přijměte mě, prosím, do vaší ZOO.  
 

Správné řešení: 

Úkoly zmije Jedulky: 
 
Patřím mezi hady. Dokonce jsem v přírodě České republiky jediným jedovatým hadem. Lidé 

ze mě mají strach. Bojí se, že je uštknu. Ale zatím mám větší strach já. Když zaslechnu hluk 

vašich blížících se kroků, hned se schovám. Ublížím vám jen tehdy, pokud mi hrozí nebezpečí. 

Například když mě budete bít nebo dráždit klacíkem, pokud na mě šlápnete někde na 

louce,skále, či na jiném místě v době, kdy se vyhřívám a odpočívám na sluníčku. Musíte být 

proto velmi opatrní, abyste nemuseli u lékaře shánět protijed, který by vám zachránil život. A 

jaké jsem pro vás přichystala úkoly? 

 

1.   Přejděte po paloučcích (rámečcích se slovy) tak, abyste mě neohrozili. 

Napovím vám, že bezpečná cesta vede…   

 
po slovech, kam doplníte y,ý:                                      přes rámečky s názvy zvířat: 

rýč kyj rys pohyb chyba  kos kotel ples oko včela  

křik čich žít rybář vši  slon lev rybář mrož husa 

oči čin rohy tři šiška  osel jetel racek ucho sýček 

dítě boty šeřík košile prší  králík slovo stůl koš datel 

tyč blechy kytara kytka nohy  užovka kůl kňourá most sova 

                                                                         

po slovesech:                               po slovech podřazených                      po slovech, která jinak  

                                                     slovu ptáci:                                         slyšíme a jinak píšeme: 

sen spí ven  daněk úhoř ježek krůta  pařez dítě zub 

zvon má les  kobra hroch želva žluna  hmyz vítr vlk 

prut učit do  srna lín sumec straka  nic lež slunc

e 

on lezu bum  sýkor

a 

myš motýl datel  poup

ě 

kuře ústa 

bé čteš letní  lev vrabec kavka rys  věž lávka měsíc 

 

(Pokud jste rámečky s bezpečnou cestou vybarvili, objevíte skrytou tajenku. ZMIJE.) 

 

 

 

2.  Už víte, že my, hadi, se umíme dobře skrývat před nepřáteli. Úkol zní: 

      Do vět jsem schoval své kamarády. Najděte je! 

 



 
Chtěl bych umět hrát hokej jako bratr Petr.________KOBRA______________________ 

 

Vezmi ještě deset rohlíků._______________________ZMIJE________________________  

 

Vašík je hrozný šmudla.________________________HROZNÝŠ_____________________ 

 

Nenapsal jsi větu „MIMINKO ŠTĚRCHÁTKEM CHŘESTÝ.“ špatně?__CHŘESTÝŠ__ 

 

Napíšu Žovka nebo Žofka?______________________UŽOVKA______________________ 

 

3. Co myslíte, žijeme my, zmije,  i na horách nebo jenom v teplých nížinách? 

Můžete najít dvě zmije úplně stejné? Líhnou se moje mláďata z vajec nebo se 

narodí samičce? Čím se živím? Přijměte mě, prosím, do vaší ZOO.  

 


