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EU OP VK 26 _ Rok se zvířátky _ PŠTROS 

Vzdělávací 

oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Spodoba. 

Ročník 2. 

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

psaní souhlásek párových na konci slov. 

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

Průřezová 

témata: 
Osobnostní a sociální výchova. Mediální výchova. 

Klíčová slova: 
Pracovní list, spodoba, párové souhlásky, slova příbuzná, 

jiný tvar slova. 



 

Úkoly pštrosa Rychloběžky: 
 

 
I přesto, že jsem pták, se jmenuji Rychloběžka. My, pštrosi, jsme totiž moc těžcí a nejsme 
přizpůsobeni létání jako vlaštovky, sýkorky nebo jiní ptáci, zato dokážeme velice rychle běhat. Útěk 
nás zachrání před různými nebezpečími. Když jsem byl maličký, zlomil jsem si křídlo, a proto jsem 
vyrůstal ještě s jinými poraněnými zvířaty na klinice – v nemocnici pro zvířátka. Mým kamarádem byl 
lev Valentýn. Hráli jsme si spolu na honěnou, předváděli jsme se, každý nám říkal, že patříme mezi 
herce a ne zpět do volné přírody. Rozhodli jsme se tedy, že vyzkoušíme své herecké schopnosti na 
konkurzu v televizi a u filmu. A jak jsme dopadli? To už si zjistěte sami. 
 

1. Dostane se pštros do televize?  - Hra: SLOVNÍ KOPANÁ: 

( Do □dosaďte tato chybějící písmena: H, D, B, P, Ž, CH, V, Z, Š, F, T. Každé z písmen můžete 

použít jen jedenkrát. Vytvořte řetěz slov, a to tak, že spojíte poslední písmeno doplněného slova 
se stejným prvním písmenem nového slova. Na ___odůvodněte pravopis.)  

 

PŠTROS            ŽALU□              VĚ□ 
                     _____________              ___________ 

                   SNÍ□                  BALE□                  DE□ 
                  ___________                 ______________                  ____________ 

HOU□                                 CHLU□                      PROVA□ 
___________     FALE□                   ________________               

______________ 
                   ___________               ZU□ 

                    ŠE□                    ___________            ➝TELEVIZE 
                               ___________ 
 

 
2. Dostane se lev k filmu?   (Dosaďte písmena  D, T, S, CH, Š, H, B, P, F, Ž, Z.)  
 

LEV                 BAŽAN□             PRÁ□                   HRÁ□ 
                   ________________              _____________                     _____________ 

        VZDU□                    ZAPI□                   TENI□ 
          ______________                      _____________                        ______________ 

CHLÉ□             ŽALU□               ŠÉ□                   STRÁ□ 
______________            ____________                 ____________                 _____________ 

                   DRÁ□                                             ➝ FILM 
                          ____________ 



 
 

2. Co o nás, pštrosech, víte? Jak vypadáme? Kolik máme na nohou prstů? K čemu 
používáme křídla, když nelétáme? Stavíme si hnízdo? Kdo se stará o vejce? 
Napište si o nás několik zajímavých vět. A potom si vyzkoušejte několikrát za 
sebou říct větu: Šel pštros s pštrosicí a třemi pštrosáčaty. Jak vám to jde? 

 

Správné řešení: 

 

Úkoly pštrosa Rychloběžky: 
 
I přesto, že jsem pták, se jmenuji Rychloběžka. My, pštrosi, jsme totiž moc těžcí a nejsme 
přizpůsobeni létání jako vlaštovky, sýkorky nebo jiní ptáci, zato dokážeme velice rychle běhat. Útěk 
nás zachrání před různými nebezpečími. Když jsem byl maličký, zlomil jsem si křídlo, a proto jsem 
vyrůstal ještě s jinými poraněnými zvířaty na klinice – v nemocnici pro zvířátka. Mým kamarádem byl 
lev Valentýn. Hráli jsme si spolu na honěnou, předváděli jsme se, každý nám říkal, že patříme mezi 
herce a ne zpět do volné přírody. Rozhodli jsme se tedy, že vyzkoušíme své herecké schopnosti na 
konkurzu v televizi a u filmu. A jak jsme dopadli? To už si zjistěte sami. 
 
 
 

1. Dostane se pštros do televize?  - Hra: SLOVNÍ KOPANÁ: 

     ( Do □dosaďte tato chybějící písmena: H, D, B, P, Ž, CH, V, Z, Š, F, T. Každé z písmen můžete 

použít jen jedenkrát. Vytvořte řetěz slov, a to tak, že spojíte poslední písmeno doplněného slova se 
stejným prvním písmenem nového slova. Na ___odůvodněte pravopis.)  
 

PŠTROS         ŽALUD        VĚŽ 
                              žaludy                                věžička 

                   SNÍH                    BALET                  DECH 
                 sněhulák                                  do baletu                          bez dechu 

HOUF                                   CHLUP                     PROVAZ 
houfují se     FALEŠ               chloupek                                   provazový 

                          zfalšovaný              ZUB 

                    ŠEV                           zoubek                 ➝TELEVIZE 
                                    ve švu 
 

 
 
 
 



 
 
2. Dostane se lev k filmu?   (Dosaďte písmena  D, T, S, CH, Š, H, B, P, F, Ž, Z.)  
 

LEV                 BAŽANT             PRÁH                  HRÁZ 
                             bažanti                  prahy                                         hráze 

        VZDUCH                          ZAPIŠ                   TENIS 
           ve vzduchu                                                zapíšu                                      tenisová 

CHLÉB             ŽALUD               ŠÉF                  STRÁŽ 
chleba                               žaludy                             šéfe                                   stráže 

                   DRÁP                                              FILM 
                                 drápy 
 

(Šikulkové nás mohou v našich nových rolích nakreslit.) 
 

3. Co o nás, pštrosech, víte? Jak vypadáme? Kolik máme na nohou prstů? K čemu 
používáme křídla, když nelétáme? Stavíme si hnízdo? Kdo se stará o vejce? 
Napište si o nás několik zajímavých vět. A potom si vyzkoušejte několikrát za 
sebou říct větu: Šel pštros s pštrosicí a třemi pštrosáčaty. Jak vám to jde? 

 


