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EU OP VK 23 _ Rok se zvířátky _ TULEŇ 

Vzdělávací 

oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

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

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ. Slouží k procvičování 

tvrdých i měkkých slabik a abecedního řazení slov. 

Pohádky o Krakonošovi a Sněhurce. 

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

Průřezová 

témata: 
Osobnostní a sociální výchova 

Klíčová slova: Pracovní list, tvrdé a měkké slabiky, abecední pořádek. 



 
 

Úkoly tuleně Kožíška: 
 

1. Venku je zima a to je pravý ráj pro tuleně. Vždyť my, tuleni, žijeme v okolí severního i 

jižního pólu a tam je zima skoro pořád. Je tu sníh i led a také ledová voda, ve které si tak 

rádi lebedíme. Jsme moc dobrými potápěči. Pod vodou vydržíme i __________________. 

Ale to už si musíte zjistit sami. Prozradí vám to začáteční písmena slov, do kterých jste 

dosadili y nebo ý. 
 

STAVEBN__CE,  TUŽK__,  UČ__TEL,  OČ__,  UKÁZK__,  NEHT__,  

IVANČ__CE,  INKOUST__,  REŽ__SÉR,  ŘED__TEL,  MOT__KA,  UŠ__,  

TCH__NĚ,  ESK__MO,  NEŠ__KA,  TUŽ__DLO,  TŘ__NÁCT,  SÁŇK__,  

ESK__MÁK,  PŘ__TEL,  KŘ__K,  Š__ŠKA,  DESK__,  UČEBN__CE  

 
 

    
2. Ve vaší zemi bývá taky v zimním období hodně sněhu a ledu. Můj ošetřovatel jezdí každý 

rok do Krkonoš. Často vystoupí až na vrchol nejvyšší hory a rozhlíží se po okolí stejně tak,  

jako to v pohádkách dělával  vládce tohoto pohoří. Po návratu na chatu si se svými dětmi 

někdy postaví ze sněhu sněhuláka a k němu, aby mu nebylo smutno i _________________. 

Vyluštěte: a)Jak se jmenuje nejvyšší hora tohoto pohoří?__________________ 

 b) Kdo byl vládcem těchto hor?______________________________ 

 c) Kdo byl tím, koho postavili u sněhuláka, aby mu nebylo smutno? 

Na všechny tyto otázky dostanete odpovědi, pokud seřadíte daná  slova správně podle 

abecedy: 
 

a) TŘEŠNĚ, BANÁN, VĚŽ, ŽELVA, ANANAS, ZÁZRAK  _________________ 

 

___________________________________________________________________ 
Podařilo se vám najít ukrytou tajenku? Ano?- Jste šikulky. Ne? – Nevadí, prozradím vám, abyste 

si přečetli poslední písmena seřazených slov. Úkol pro šikulky: Pokud vložíte do názvu této 

největší hory Krkonoš dvě písmena, dostanete název první jarní kytičky. Víte které? Namalujte ji. 

 

b)  OKNO, KLUK, VEŠ, BALÍK, HUSA, DAR, PLÁN, UCHO   ______________ 

 

___________________________________________________________________ 
     Znáte některou pohádku o tomto vládci hor? Pomáhal nebo škodil lidem? 

 

c)   PRÁH, U, ŽÍŽALA, VÝR, AUTOBUS, KOTĚ, ZÁMEK, CEJN  ___________ 

 

___________________________________________________________________ 
     Také tato postavička patří do mnoha pohádek. Znáte některé? 

          



 
 
3.  Děti si často pletou tuleně s mroži, lachtany a rypouši. Jak nás poznáte?  Čím se od nás tato 

ostatní zvířata liší? Víte, kdo je našim největším nepřítelem a proč? Proč nám není ve vodě 

zima? Některé z odpovědí na tyto otázky a další zajímavosti si opět napište. Nakreslete si nás 

nebo nalepte obrázek. 
 

Správné řešení: 

 

Úkoly tuleně Kožíška: 
 

1. Venku je zima a to je pravý ráj pro tuleně. Vždyť my, tuleni, žijeme v okolí severního i 

jižního pólu a tam je zima skoro pořád. Je tu sníh i led a také ledová voda, ve které si tak 

rádi lebedíme. Jsme moc dobrými potápěči. Pod vodou vydržíme i deset minut. Ale to už si 

musíte zjistit sami. Prozradí vám to začáteční písmena slov, do kterých jste dosadili y nebo 

ý. 
 

STAVEBNICE,  TUŽKY,  UČITEL,  OČI,  UKÁZKY,  NEHTY,  IVANČICE,  

INKOUSTY,  REŽISÉR,  ŘEDITEL,  MOTYKA,  UŠI,  TCHÝNĚ,  ESKYMO,  

NEŠIKA,  TUŽIDLO,  TŘINÁCT,  SÁŇKY,  ESKYMÁK,  PŘÍTEL,  KŘIK,  

ŠIŠKA,  DESKY,  UČEBNICE  

 
 

    
2. Ve vaší zemi bývá taky v zimním období hodně sněhu a ledu. Můj ošetřovatel jezdí každý 

rok do Krkonoš. Často vystoupí až na vrchol nejvyšší hory a rozhlíží se po okolí stejně tak,  

jako to v pohádkách dělával  vládce tohoto pohoří. Po návratu na chatu si se svými dětmi 

někdy postaví ze sněhu sněhuláka a k němu, aby mu nebylo smutno i SNĚHURKU. 

 

Vyluštěte: a) Jak se jmenuje nejvyšší hora tohoto pohoří?SNĚŽKA 

 b) Kdo byl vládcem těchto hor?KRAKONOŠ 

c) Kdo byl tím, koho postavili u sněhuláka, aby mu nebylo smutno? 

SNĚHURKA 

Na všechny tyto otázky dostanete odpovědi, pokud seřadíte daná  slova správně podle 

abecedy: 
 

b) TŘEŠNĚ, BANÁN, VĚŽ, ŽELVA, ANANAS, ZÁZRAK  _________________ 

ANANAS, BANÁN,TŘEŠNĚ, VĚŽ, ZÁZRAK,ŽELVA 
 
Podařilo se vám najít ukrytou tajenku? Ano?- Jste šikulky. Ne? – Nevadí, prozradím vám, abyste 

si přečetli poslední písmena seřazených slov. Úkol pro šikulky: Pokud vložíte do názvu této 

největší hory Krkonoš dvě písmena, dostanete název první jarní kytičky. Víte které? SNĚŽENKA 

Namalujte ji. 

T U N I M T E S E D 



 
 

b)  OKNO, KLUK, VEŠ, BALÍK, HUSA, DAR, PLÁN, UCHO   ______________ 

BALÍK, DAR, HUSA, KLUK, OKNO, PLÁN, UCHO, VEŠ 
     Znáte některou pohádku o tomto vládci hor? Pomáhal nebo škodil lidem? 

 

c)   PRÁH, U, ŽÍŽALA, VÝR, AUTOBUS, KOTĚ, ZÁMEK, CEJN  ___________ 

AUTOBUS, CEJN,KOTĚ,PRÁH, U, VÝR, ZÁMEK, ŽÍŽALA 
     Také tato postavička patří do mnoha pohádek. Znáte některé? 

 
3.  Děti si často pletou tuleně s mroži, lachtany a rypouši. Jak nás poznáte?  Čím se od nás tato 

ostatní zvířata liší? Víte, kdo je našim největším nepřítelem a proč? Proč nám není ve vodě 

zima? Některé z odpovědí na tyto otázky a další zajímavosti si opět napište. Nakreslete si nás 

nebo nalepte obrázek. 

 


