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EU OP VK 17 _ Rok se zvířátky _ BAŽANT 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Slabiky se slabikotvorným R, L, M. 
Rok – roční období. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Slouží k procvičování slabikotvorných souhlásek. 

Práce s hádankou jejímž řešením je rok – čtvero ročních 
období. 

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

Průřezová 
témata: 

Osobnostní , sociální a environmentální výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, slabikotvorná souhláska, slabiky se 
slabikotvorným R, L, M. Rok, roční období. 
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Úkoly bažanta Krásnopírka:  
 

V zimním období se často zvířátka, která na zimu neodlétají do teplých krajin nebo ji 
celou neprospí, přibližují k lidským obydlím, kde si hledají potravu. Bažanti také. Já jsem 
hledal zrníčka u školy. Žáci tam do zásypu přinášejí pro zvířata různé dobroty. Moc jsem 
si pochutnal. A jako správně vychovaný bažant jsem šel dětem za jídlo poděkovat. Právě 
se učily o slabičné a hláskové stavbě slov. Několik úkol ů posílají i vám. Pokuste se je 
správně vypracovat. 

  

1. Přiřaďte k názvům zvířat odpovídající slabičnou a hláskovou stavbu. 
  (Nápověda:  Samohlásky a dvojhlásky jsou označeny ����, souhlásky ���� 

                     a slabikotvorné r nebo l ����.) 
 
krtek                        ��/����/ 
sova                                              ��/���/ 
vlk                     ��/���/ 
veverka              ��/���/��/ 
cvrček            ����/��/���/ 
bažant                  ���/���/ 
strakapoud                                    ���/ 
zajíc                                            ��/��/ 
 

     Které názvy zvířat mají tuto stavbu? (Uveďte ke každé stavbě alespoň 3.) 
 

       ��/��/____________________________________________________ 
 
       ��/���/__________________________________________________ 
 

          ���/ _____________________________________________________ 
 

2.  Slyšel jsem, že máte rádi hádanky. Znáte tuhle?        Žijí spolu čtyři braši: 
                                                                                               první seje, druhý hřeje, 
                                                                                               třetí sklízí, dům uklízí, 
                                                                                               čtvrtý vaří bílou kaši.         

                              Uhádnete, kdo to je? (Namaluj, jak asi vypadají.) 
 
     Opište hádanku do sešitu, vyhledejte v ní slova se slabikotvornou souhláskou, 
     slova s nejmenším a největším počtem slabik, slovo s největším počtem souhlásek  
     a slova, ve kterých jsou 2 stejné samohlásky. 
 



 
3. Víte, proč se jmenuji Krásnopírko? Určitě jste správně uhádli, že je to kvůli  

mému pestře zbarvenému peří. Však jsem na ně také pyšný. Ale co myslíte, 
mají všichni bažanti peří tak krásně zbarvené? Zjistěte si to, pokud nevíte, 
z nějaké naučné knížky. Dozvíte se v ní také, na jakých dobrotách jsem si 
mohl pochutnávat v zásypu u školy. Několik v ět si o bažantech napište.  
 

Správné řešení: 
 
 

Úkoly bažanta Krásnopírka:  
 

V zimním období se často zvířátka, která na zimu neodlétají do teplých krajin nebo ji 
celou neprospí, přibližují k lidským obydlím, kde si hledají potravu. Bažanti také. Já jsem 
hledal zrníčka u školy. Žáci tam do zásypu přinášejí pro zvířata různé dobroty. Moc jsem 
si pochutnal. A jako správně vychovaný bažant jsem šel dětem za jídlo poděkovat. Právě 
se učily o slabičné a hláskové stavbě slov. Několik úkol ů posílají i vám. Pokuste se je 
správně vypracovat. 

  

1. Přiřaďte k názvům zvířat odpovídající slabičnou a hláskovou stavbu. 
  (Nápověda:  Samohlásky a dvojhlásky jsou označeny ����, souhlásky ���� 

                     a slabikotvorné r nebo l ����.) 
 
krtek                        ��/����/ 
sova                                              ��/���/ 
vlk                     ��/���/ 
veverka              ��/���/��/ 
cvrček            ����/��/���/ 
bažant                  ���/���/ 
strakapoud                                    ���/ 
zajíc                                            ��/��/ 
 

     Které názvy zvířat mají tuto stavbu? (Uveďte ke každé stavbě alespoň 3.) 
 

       ��/��/  koza, sova, lama, kuna, puma, žába, káně, husa, můra, sele, 
tele,vosa 
 
       ��/���/ motýl, jelen, komár, datel, ježek, daněk, roháč, kanár, sýček, 
labuť 
 

          ���/  kos, rak, čáp, los, sob, lín, pes, býk, sup, myš, laň, lev, páv, vůl, 
rys, kůň  



 
 

2.  Slyšel jsem, že máte rádi hádanky. Znáte tuhle?        Žijí spolu čtyři braši: 
                                                                                               první seje, druhý hřeje, 
                                                                                               třetí sklízí, dům uklízí, 
                                                                                               čtvrtý vaří bílou kaši.         

                              Uhádnete, kdo to je? (Namaluj, jak asi vypadají.) 
Jsou to 4 roční období: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA . 

 
     Opište hádanku do sešitu, vyhledejte v ní slova se slabikotvornou souhláskou, (PRVNÍ, 
ČTVRTÝ),  slova s nejmenším (DŮM) a největším počtem slabik (UKLÍZÍ) , slovo 
s největším počtem souhlásek (ČTVRTÝ)  a slova, ve kterých jsou 2 stejné samohlásky 
(SEJE, HŘEJE, SKLÍZÍ, UKLÍZÍ) . 
 
3. Víte, proč se jmenuji Krásnopírko? Určitě jste správně uhádli, že je to kvůli  

mému pestře zbarvenému peří. Však jsem na ně také pyšný. Ale co myslíte, 
mají všichni bažanti peří tak krásně zbarvené? Zjistěte si to, pokud nevíte, 
z nějaké naučné knížky. Dozvíte se v ní také, na jakých dobrotách jsem si 
mohl pochutnávat v zásypu u školy. Několik v ět si o bažantech napište.  
 
 
 


