Kód: _____________________________________

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Název vzdělávacího
materiálu

Anotace

Procvičování pravopisu tvrdých a měkkých slabik 1

Pracovní listy k procvičování pravopisu tvrdých a měkkých
slabik. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit
je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům
předložit k doplnění.
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Jazyk

Český jazyk

Očekávaný výstup

Žák si procvičí hravou formou psaní y v tvrdých a i v měkkých
slabikách

Třída

2.-4.

PROCVIČOVÁNÍ TVRDÝCH A MĚKKÝCH SLABIK 1
1. Vypiš tvrdé a měkké slabiky
............................................................................

Y

............................................................................

I

2. Uvažuj, vyber správná slova z nabídky a napiš do vět
(rady – radí, lety – letí, paní – pány, závody - závodí, čistý – čistí)
Zítra budou ...................... v plavání. .......................... všichni žáci naší třídy.
Poslechni si ...................... tvojí babičky. ............................ ti vždycky dobře.
Všechny .....................letadel jsou zastaveny. Naše skupina ............ až zítra.
V domě bydlí ................ Nováková. Před obchodem jsem potkal dva ............
Jiřík si ........................... v koupelně zuby. Vezmu si ....................... kapesník.
3. Napiš věty v opačném významu
Dnes je pěkně. Dnes je škaredě.
Jitka je nemocná.

...............................................................................................

Je mi teplo.

...............................................................................................

Matylda je veselá.

...............................................................................................

Pouštím studenou vodu. ........................................................................................
Zdenička má velké boty. ........................................................................................
Jindřich má starý míč.

.........................................................................................

4. Doplň rámečky

Mnoho stromů
Věrný přítel člověka
Orgán zraku
Karkulka a ...
Nejvyšší karta
Eva pěšky do školy
Opakem dne je
Ruce si máme mýdlem

a) vybarvi

v 1., 3., 4., 5., 6. řádku
v 2., 6., 7. řádku
v 6. řádku

3. čtvereček
1. čtvereček
2. čtvereček

b) z vybarvených čtverečků slož slovo a dopiš do tajenky
KAŽDÝ ČLOVĚK CHCE BÝT .......................................

PROCVIČOVÁNÍ TVRDÝCH A MĚKKÝCH SLABIK 1 ŘEŠENÍ
1. Vypiš tvrdé a měkké slabiky
hy , chy, ky, ry, dy, ty, ny
ži,

ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni

Y
I

2. Uvažuj, vyber a napiš správná slova do vět
(rady – radí, lety – letí, paní – pány, závody - závodí, čistý – čistí)
Zítra budou závody v plavání. Závodí všichni žáci naší třídy.
Poslechni si rady tvojí babičky. Radí ti vždycky dobře.
Všechny lety letadel jsou zastaveny. Naše skupina letí až zítra.
V domě bydlí paní Nováková. Před obchodem jsem potkal dva pány.
Jiřík si čistí v koupelně zuby. Vezmu si čistý kapesník.
3. Napiš věty v opačném významu
Dnes je pěkně. Dnes je škaredě.
Jitka je nemocná.

Jitka je zdravá.

Je mi teplo.

Je mi zima.

Matylda je veselá.

Matylda je smutná.

Pouštím studenou vodu. Pouštím teplou vodu.
Zdenička má velké boty. Zdenička má malé boty.
Jindřich má starý míč. Jindřich má nový míč.

4. Doplň rámečky

Mnoho stromů

L

E

S

Věrný přítel člověka

P

E

S

Orgán zraku

O

K

O

Karkulka a ...

V

L

K

Nejvyšší karta

E

S

O

Eva pěšky do školy

J

D

E

Opakem dne je

N

O

C

Ruce si máme mýdlem

M

Ý

T

a) vybarvi

v 1., 3., 4., 5., 6. řádku
v 2., 6., 7. řádku
v 6. řádku

3. čtvereček
1. čtvereček
2. čtvereček

b) z vybarvených čtverečků slož slovo a dopiš do tajenky
KAŽDÝ ČLOVĚK CHCE BÝT SPOKOJENÝ.
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