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EU OP VK 12 _ Rok se zvířátky _ TYGR 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Pořádek slov ve větě. Slovo, slabika, hláska. Abeceda. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Slouží k procvičování pořádku slov ve větě a skládání slov 
z daných slabik. 

Řazení slov podle abecedy. 

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

Průřezová 
témata: 

Osobnostní , sociální a environmentální výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, slovo, slabika, pořádek slov, abeceda. 
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Úkoly tygříka Pruháčka: 
 

1. Můj bráška - tygřík Vaska - je ještě malé koťátko. Rád si hraje se vším, co 
    mu přijde pod tlapičky. Ve škole pro zvířátka jsme měli za úkol složit ze 
    slov (a potom opsat)  několik vět o našem spolužákovi lišáčkovi fenkovi.  
    Vaska mi poskládané věty znovu rozházel. Musím úkol vypracovat znovu,  
    pomozte mi, prosím.  
 
ŽIJE        POUŠTI.       NA         FENEK  
 
NEJMENŠÍ      JE       LIŠKY.        DRUH          TO  
 
VELIKÉ     MÁ      UŠI. 
 
MU      POMÁHAJÍ      TĚLO.       V       TY       OCHLAZOVAT     HORKU 
 
PÍSKOVĚ      TÉTO     ZBARVENÍ      MALÉ    HNĚDÉ.    LIŠTIČKY      JE 
 
 
 Mého spolužáka fenka už znáte. Dalších 5 kamarádů z mé třídy můžete 
poskládat z těchto slabik: 

 
VE                        RO                          TAN                       NO                      O 
             NEČ                     GU                           SO                         NÍK 
RAN                  MRA                    BOT                      ŽEC                            DA 
            CE                        NA                         CHO                        NI 
A                        KON                
                                                   Poradím vám, že všechny názvy těchto zvířat  
                                                   se skládají ze 4 slabik. Podaří se vám to?  
 
 
2. Do názvů zvířat dalších spolužáků se vloudily slabiky, které tam nepatří.  

        Objevte je a splňte úkol, který vám tyto objevené slabiky přinášejí.   
 
     VYJEŠTĚRKA,  NEMOTOPÝR,  JEDELEN,  STOLUJNOŽKA 
     STRANOKAPOUD,  VLASOŠTOVKA,  VELROŽRYBA,  LENOCHODCE 
 
 Napište do sešitu seznam žáků naší třídy (vyhledejte je ze všech úkolů!), a to  
 tak, aby byli všichni seřazeni podle abecedy. (Napovím vám, že je nás ve třídě 15.) 



 
 
 

3. Také já bych chtěl, abyste si o mně napsali do vašich knížek několik 
     zajímavých vět. Například o tom, jak vypadám, čím se živím, kde žiji…   

 
 

Správné řešení: 
 

 

Úkoly tygříka Pruháčka: 
 

1. Můj bráška - tygřík Vaska - je ještě malé koťátko. Rád si hraje se vším, co 
    mu přijde pod tlapičky. Ve škole pro zvířátka jsme měli za úkol složit ze 
    slov (a potom opsat)  několik vět o našem spolužákovi lišáčkovi fenkovi.  
    Vaska mi poskládané věty znovu rozházel. Musím úkol vypracovat znovu,  
    pomozte mi, prosím.  
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PÍSKOVĚ      TÉTO     ZBARVENÍ      MALÉ    HNĚDÉ.    LIŠTIČKY      JE 
 
 Mého spolužáka fenka už znáte. Dalších 5 kamarádů z mé třídy můžete 
poskládat z těchto slabik: 

 
VE                        RO                          TAN                       NO                      O 
             NEČ                     GU                           SO                         NÍK 
RAN                  MRA                    BOT                      ŽEC                            DA 
            CE                        NA                         CHO                        NI 
A                        KON                
                                                   Poradím vám, že všechny názvy těchto zvířat  
                                                   se skládají ze 4 slabik. Podaří se vám to?  
 
anakonda, chobotnice, nosorožec, mravenečník, orangutan 
 



 
2. Do názvů zvířat dalších spolužáků se vloudily slabiky, které tam nepatří.  

     Objevte je a splňte úkol, který vám tyto objevené slabiky přinášejí.   
 
     VYJEŠTĚRKA,  NEMOTOPÝR,  JEDELEN,  STOLUJNOŽKA, 
     STRANOKAPOUD,  VLASOŠTOVKA,  VELROŽRYBA,  LENOCHODCE 

VYMODELUJ NOSOROŽCE. 
 

 Napište do sešitu seznam žáků naší  zvířecí třídy (vyhledejte je ze všech úkolů!),   
 a to  tak, aby byli všichni seřazeni podle abecedy. (Napovím vám, že je nás ve  
 třídě 15.) 
 
anakonda, fenek, chobotnice, jelen, ještěrka, lenochod, mravenečník, netopýr, 
nosorožec, orangutan, stonožka, strakapoud, tygr, velryba, vlaštovka 
 
 

3. Také já bych chtěl, abyste si o mně napsali do vašich knížek několik 
     zajímavých vět. Například o tom, jak vypadám, čím se živím, kde žiji…   

 
 
 


