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Pracovní listy k procvičování pravopisu tvrdých a měkkých
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Žák si procvičí hravou formou psaní i v měkkých slabikách
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2.-4.

PROCVIČOVÁNÍ TVRDÝCH A MĚKKÝCH SLABIK 2
1. Doplň chybějící písmena
Narozen_n_
Mart_n měl v ř_jnu narozen_n_. Moc se na ně těš_l. Dostal pěkné dárk_. Od
mamink_ květ_n a hod_nk_. Od tet_ An_čk_ dva dort_. Tat_nek mu př_nesl č_perné
štěně Ben_ka. Má vlhký čen_ch, ch_trá očka a dlouh_ ocásek. Je to čern_ nezbeda.
a) Z první věty napiš páté slovo .................................................................................
b) Z poslední věty vypiš třetí slovo .............................................................................
c) Kdy měl Martin narozeniny? .....................
d) Který měsíc je před říjnem

..................... , po říjnu ................................

e) Odpověz správně na otázky :
Jmenoval se jeho pejsek Alík? .................................................................
Jmenovala se jeho teta Alenka? ................................................................
Dostal od maminky autíčko?

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

2. Napiš slova podle vzoru
1 dárek

-

2 dárky

kniha

-

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

květina

-

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

prstýnek

-

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

autíčko

-

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

budík

-

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

křeček

-

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

zákusek

-

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

?

3. Ze slov DVA MAMINKA V DORTY UPEKLA TROUBĚ vytvoř 4 druhy vět.
Věta oznamovací ........................................................................................
Věta tázací

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

Věta rozkazovací

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

Věta přací

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

4. Doplň rámečky a vybarvi
v 1. řádku
ve 2. řádku
ve 3. řádku
ve 4. řádku
v 5. řádku

4. čtvereček
2. čtvereček
5. čtvereček
1. čtvereček
5. čtvereček

Opak starý
Kdy vstáváš
Kdy jdeš spát
Místnost, kde se vaří
Po obloze plují

Doplň tajenku: KAŽDÝ ČLOVĚK RÁD DOSTÁVÁ .......................................

PROCVIČOVÁNÍ TVRDÝCH A MĚKKÝCH SLABIK 2

ŘEŠENÍ

1. Doplň chybějící písmena
Narozeniny_
Martin měl v říjnu narozeniny. Moc se na ně těšil. Dostal pěkné dárky. Od
maminky květiny a hodinky. Od tety Aničky dva dorty. Tatínek mu přinesl čiperné
štěně Beníka. Má vlhký čenich, chytrá očka a dlouhý ocásek. Je to černý nezbeda.
a) Z první věty napiš páté slovo
b) Z poslední věty vypiš třetí slovo

narozeniny
černý

c) Kdy měl Martin narozeniny? v říjnu
d) Který měsíc je před říjnem září , po říjnu listopad
e) Odpověz správně na otázky :
Jmenoval se jeho pejsek Alík?

ne Beník

Jmenovala se jeho teta Alenka? ne Anička
Dostal od maminky autíčko?

ne květiny a hodinky

2. Napiš slova podle vzoru
1 dárek

-

2 dárky

kniha

-

knihy

květina

-

květiny

prstýnek

-

prstýnky

autíčko

-

autíčka

budík

-

budíky

křeček

-

křečci

zákusek

-

zákusky

?

3. Ze slov DVA MAMINKA V DORTY UPEKLA TROUBĚ vytvoř 4 druhy vět.
Věta oznamovací

Maminka upekla v troubě dva dorty.

Věta tázací

Upekla maminka v troubě dva dorty?

Věta rozkazovací

Maminko, upeč v troubě dva dorty!

Věta přací

Kéž by maminka upekla v troubě dva dorty.

4. Doplň rámečky a vybarvi
v 1. řádku
ve 2. řádku
ve 3. řádku
ve 4. řádku
v 5. řádku

4. čtvereček
2. čtvereček
5. čtvereček
1. čtvereček
5. čtvereček

Opak starý

m

l

a

d

Kdy vstáváš

r

á

n

o

Kdy jdeš spát

v

e

č

e

r

Místnost, kde se vaří

k

u

ch

y

ň

Po obloze plují

m

r

a

k

y

Doplň tajenku: KAŽDÝ ČLOVĚK RÁD DOSTÁVÁ

ý

DÁRKY .
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