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Tvrdé slabiky 2.

Pracovní listy k procvičování pravopisu tvrdých a měkkých
souhlásek. 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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Očekávaný výstup

Žák si procvičí hravou formou psaní y v tvrdých slabikách

Třída

2.- 3.

TVRDÉ SLABIKY 2.
1. Doplň vynechané tvrdé slabiky
hy,

chy,

.... ,

ry,

.... ,

ty ,

ny

2. Honzík si hrál na kouzelníka. Říkal si zaklínadlo
Ryby raky, ryby raky,
sady tady, mraky straky,
kruhy mechy, láry fáry,
boty kuny, čáry máry.
a) žlutě vyznač všechny tvrdé slabiky
b) Spočítej, kolikrát se v něm objevily tvrdé slabiky. Napiš číslo pod slabiku.
HY

CHY

KY

RY

DY

TY

NY

...........................................................................
3. Napiš správně jaký může být pes
chytr_, velk_, čern_, strakat_, umíněn_, poslušn_, cvičen_,
hodn_, malink_, hladk_, hluch_, chlupat_, dlouh_, star_.
a) nadepiš nad slova počet slabik
b) podtrhni dvouslabičná slova červeně
c) podtrhni trojslabičná slova modře
d) najdi čtyřslabičné slovo ................................................................................
e) jak se říká mláděti psa? ..............................................................................
f) vymysli jméno pro svého pejska ...................................................................
g) napiš na linku poslední a předposlední slovo, rozděl na slabiky,
vyznač o samohlásky a x souhlásky

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

4. Doplň slova známé písničky
Kočka leze .......................... , ............................ oknem,
nebude-li .............................., nezmoknem.
5. Honzíkovi se popletla jiná písnička. Dokážeš ji napsat správně?
oves pes Skákal přes,

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

zelenou přes louku.

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

za myslivec ním Šel,

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

na péro klobouku.

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

TVRDÉ SLABIKY 2. ŘEŠENÍ
1. Doplň vynechané tvrdé slabiky
hy, chy, ky , ry,

dy , ty , ny

2. Honzík si hrál na kouzelníka. Říkal si zaklínadlo
Ryby raky, ryby raky,
sady tady, mraky straky,
kruhy mechy, láry fáry,
boty kuny, čáry máry.
a) žlutě vyznač všechny tvrdé slabiky
b) Spočítej, kolikrát se v něm objevily tvrdé slabiky. Napiš číslo pod slabiku.
HY

CHY

KY

RY

DY

TY

NY

1

1

4

6

2

1

1

3. Napiš správně jaký může být pes
chytrý, velký, černý, chlupatý, umíněný, poslušný cvičený,
hodný, malinký, hladký, hluchý, dlouhý, strakatý, starý.
a) nadepiš nad slova počet slabik
b) podtrhni dvouslabičná slova červeně
c) podtrhni trojslabičná slova modře
d) najdi čtyřslabičné slovo

u mí ně ný

e) jak se říká mláděti psa?

štěně

f) vymysli jméno pro svého pejska

Alík

g) napiš na linku poslední a předposlední slovo, rozděl na slabiky,
vyznač o samohlásky a x souhlásky
strakatý
xxxo/xo/xo

starý
xxo/xo

4. Doplň slova známé písničky
Kočka leze ..dírou........................ , ......pes...................... oknem,
nebude-li .....pršet........................., nezmoknem.
5. Honzíkovi se popletla jiná písnička. Dokážeš ji napsat správně?
oves pes Skákal přes,

Skákal pes přes oves,

zelenou přes louku.

přes zelenou louku.

za myslivec ním Šel

Šel za ním myslivec,

na péro klobouku.

péro na klobouku.
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