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pracovní list

Anotace:

Pracovní list, ve kterém si žáci 2. třídy zopakují na začátku školního
roku učivo z 1. třídy: počet vět v textu, počet slov ve větě, počet slabik
ve slovech, dlouhé a krátké samohlásky. List lze využít ke kontrolní
práci. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky.
Klíčová slova: věta, slovo, slabika, hláska, samohláska

Anička prožila prázdniny u babičky. Měla tam dva kamarády. Helu
a Toníka. S dědečkem se starala o králíky a slepice. Teď už začíná
škola. Anička půjde do druhé třídy.
1. Spočítej věty.

__________________________

2. Spočítej slova v 1. větě. _____________________
3. Vypiš jména dětí. __________________________
4. Najdi v textu dvě slova jednoslabičná, dvouslabičná a trojslabičná.
1 slabika

2 slabiky

3 slabiky

___________

____________

____________

___________

____________

____________

5. Doplň čárky a háčky:
V nasi tride mam nejlepsiho kamarada. Jmenuje se Vasik.

6. Sestav věty a napiš je psacím písmem:
čaj Malá pije Šárka. ____________________________________
první do Chodím třídy. __________________________________

Řešení:
Anička prožila prázdniny u babičky. Měla tam dva kamarády. Helu
a Toníka. S dědečkem se starala o králíky a slepice. Teď už začíná
škola. Anička půjde do druhé třídy.
1. Spočítej věty.

6

2. Spočítej slova v 1. větě. 5
3. Vypiš jména dětí. Anička, Hela, Toník
4. Najdi v textu dvě slova jednoslabičná, dvouslabičná a
trojslabičná.
1 slabika

2 slabiky

3 slabiky

dva

měla

slepice

Už

půjde

začíná

5. Doplň čárky a háčky:
V naší třídě mám nejlepšího kamaráda. Jmenuje se Vašík.

6. Sestav věty a napiš je psacím písmem:
čaj Malá pije Šárka.

Malá Šárka pije čaj.

první do Chodím třídy.

Chodím do první třídy.

Hodnocení: Celkem: 27 bodů
100% - 90 % 27 – 24 bodů

1

74% - 50% 19 - 14 bodů

B9% - 75% 23 – 20 bodů

2

49% - 25% 13 - 7 bodů

