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EU OP VK 15 _ Rok se zvířátky _ JEŽEK 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: 
Hláska – písmeno. Krátké a dlouhé samohlásky.  

Psaní u, ú, ů. 
Zvířata v zimě. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Slouží k procvičování krátkých a dlouhých samohlásek. Psaní 
u, ú, ů. 

Zvířata v zimě – zimní spánek. 

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

Průřezová 
témata: 

Osobnostní , sociální a environmentální výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, dlouhá a krátká samohláska. 

Zimní spánek. Úkryty zvířat před zimou. 

. 



 
 

Úkoly ježečka Bodlinky: 
 

1. My - ježci se před zimou ukrýváme pod listí. Aby nám nebylo chladno,    
          pomozte nám ho nasbírat. Jak? Listy pro nás – ježky - získáte, když ke 
          každému napíšete bezchybně slovo, ve kterém se nachází  ú nebo ů.     

     Kolik se vám jich podaří nashromáždit?  

    
♤                  ♤           ___ 

♤_________ 
♤ _♤ ♤_________ 
♤   ♤ ♤_________ 
♤   ♤ ♤_________ 

♤   ♤           __   ♤_________ 

 
       Schovejte ježečky pod tolik listů, kolik se vám jich podařilo získat. 
 
 

                                                             
 
 

2. Dokážete doplnit do vět chybějící samohlásky? Pokuste se o to. Věty si 
     potom znovu přečtěte a splňte úkol, který je větami zadán.  
       

D__plňt__    ch__b__j__c__    zn__m__nk__  v   b__sn__čc__  „ J_ž _k     
 v      z__m__“,   kt__r_ _    n__ps__l    sp__s__v__t__l    J__n   Č__r__k. 
B__sn__čk__   __p__št__   d__    s__š__t__    __    n__ __čt__   s__   j__. 

 
Kam se jezek v zime schoval?               Zahrabal se do zeme: 
Neklouzal se, nesankoval.                     Lidicky, vzbudte me, 



 
Zahrabal se pod listi,                           az zavoni fialky, 
od te chvile spi a spi.                           zapiskaji pistalky. 
 
 

     3.  Ježci nás dokážou v letních večerech dost vystrašit. Víte, proč nás 
          straší?Jsou to od narození takové pichlavé kuličky, kterých se bojí většina 
          i mnohem větších zvířat?Také o ježcích si napište několik pěkných vět do 
          vaší knížky. 

 
Správné řešení: 

 
Úkoly ježečka Bodlinky: 

 
1. My - ježci se před zimou ukrýváme pod listí. Aby nám nebylo chladno,    

          pomozte nám ho nasbírat. Jak? Listy pro nás – ježky - získáte, když ke 
          každému napíšete bezchybně slovo, ve kterém se nachází  ú nebo ů.     

     Kolik se vám jich podaří nashromáždit?     
 ♤ ÚKOL            ♤  ÚNOS___    ♤_ÚNOR____ 

 ♤ DVŮR__  _  ♤  STŮL____  ♤_KRŮTA___ 

♤ PRŮKAZ        ____   ♤  SŮL_____   ♤_KŮRA____ 

♤  ÚRAZ ___    ♤  ÚL______   ♤_ÚLOHA___ 

♤  ÚTERÝ __    ♤  DOMŮ____        _ _ _ _   ♤_SLŮNĚ___ 
 
       Schovejte ježečky pod tolik listů, kolik se vám jich podařilo získat. 
 
 

                                                             
 
 
2. Dokážete doplnit do vět chybějící samohlásky? Pokuste se o to. Věty si 
     potom znovu přečtěte a splňte úkol, který je větami zadán.  
       

DOplňtE    chYbĚjÍcÍ    znAmÉnkA  v   bÁsnIčcE  „ JEzEk     
 v      zImĚ“,   ktErOU    nApsAl    spIsOvAtEl    JAn   ČArEk. 
BÁsnIčkU  OpIštE   dO    sEšItU   A    nAUčtE   sE  jI. 

 



 
Kam se ježek v zimě schoval?               Zahrabal se do země: 
Neklouzal se, nesáňkoval.                     Lidičky, vzbuďte mě, 
Zahrabal se pod listí,                           až zavoní fialky, 
od té chvíle spí a spí.                           zapískají píšťalky.       20 chyb 
 
 

     3.  Ježci nás dokážou v letních večerech dost vystrašit. Víte, proč nás 
          straší?Jsou to od narození takové pichlavé kuličky, kterých se bojí většina 
          i mnohem větších zvířat?Také o ježcích si napište několik pěkných vět do 
          vaší knížky. 

 
 

 
 
 


