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Anotace:

Pracovní list, ve kterém si žáci 2. třídy opakují učivo o větě z 1. třídy:
počet vět v textu, počet slov ve větě, počet slabik ve slovech, tvoření
vět, skládání vět ze slov, oddělování slov z vět. Pracovní list lze využít i
ke kontrolní práci.
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, rozděluje věty na slova,
slova na slabiky, zapíše věcně a formálně jednoduché věty.

Věta, opakování z 1. ročníku

Malé štěně běželo po pěšině. Chtělo dohonit motýla. Motýl mu však uletěl.

1. Zapiš počet vět v textu. ______________________
2. Spočítej slova v každé větě. Počet slov napiš nad každou větu v textu.
3. Která věta je nejkratší? Opiš ji.
____________________________________________________________
4. Z první věty vypiš slova se skupinou bě, pě.
____________________________________________________
5. Z druhé věty napiš slovo, které má dvě slabiky. ____________________
6. Ze třetí věty napiš její první slovo. ____________________
7. Se slovy motýl nebo štěně utvoř další větu.
_______________________________________________________
8. Ze slov sestav správně větu.
běhá ježek chalupa Okolo _____________________________________
do

Žába vody skáče

______________________________________

nový dráček Koupil si fráček _____________________________________
9. Odděl slova ve větě.

Dášamánovýsvetr.
Mojemaminkapečemakovékoláče.
Dušanhladímalékotě.

Rozděl slova na slabiky: babička děda kamarádka

umyvadlo

ŘEŠENÍ: Věta, opakování z 1. ročníku
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Malé štěně běželo po pěšině. Chtělo dohonit motýla. Motýl mu však uletěl.

1. Zapiš počet vět v textu. ______3________________
2. Spočítej slova v každé větě. Počet slov napiš nad každou větu v textu.
3. Která věta je nejkratší? Opiš ji.
Chtělo dohonit motýla.
4. Z první věty vypiš slova se skupinou bě, pě.
běželo, pěšině
5. Z druhé věty napiš slovo, které má dvě slabiky. chtělo
6. Ze třetí věty napiš její první slovo. motýl
7. Se slovy motýl nebo štěně utvoř další větu.
Motýl poletoval na louce.
8. Ze slov sestav správně větu.
běhá ježek chalupy Okolo Okolo chalupy běhá ježek.
do

Žába vody skáče

Žába skáče do vody.

nový dráček Koupil si fráček Koupil si dráček nový fráček.
9. Odděl slova ve větě.

Dáša má nový svetr.
Moje maminka peče makové koláče.
Dušan hladí malé kotě.

10. Rozděl slova na slabiky: ba/bič/ka dě/da ka/ma/rád/ka
u/my/va/dlo

