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Tvrdé slabiky 3.

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 3.
1. Eva psala diktát, ale moc se jí nepovedl. Oprav chyby a přepiš správně.
Na svátki k nám přijel strýc hynek a přivezl dárki pro holky i kluki. Máma upekla
dva dorti. Pak chystala v kuchini brambory a riby. Večer jsme poslouchali pohádki a
hráli na kytari.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

a) spočítej slova v poslední větě

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

b) napiš z poslední věty 2 slova jednoslabičná .........................................................
2 dvouslabičná

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

1 trojslabičné

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

1 čtyřslabičné

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

c) napiš další části dne : večer, ...................................................................................
d) odpověz ANO –NE
Jmenoval se strýc Petr?

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

Přivezl dárky pro holky i kluky? .........................
Upekla maminka buchty?

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

Chystala maminka brambory a řízek? .................
Poslouchali večer pohádky?

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

Hráli na klavír?

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

3. Doplň do vět vhodná slova z nabídky.
Byl .................... jako stěna.
Na obloze svítilo ....................... slunce.
Páv má ............................. ocas.
Pes je .............................. přítel člověka
Mám .................................prstýnek..
(pestrý, veliká, jasné, věrný, černá, zlatý, bledý)

1. Doplň rámeček
Kouř neboli
Dolní končetiny
Velká šedivá myš
Hudební nástroj se šesti strunami
Malé hodiny
Pavoučí sítě neboli
Dva měsíce bez školy

Dokonči větu : Přes řeku vede dřevěn_ .......................................
(tajenku najdeš, když vybarvíš: 1. řádek .... 3. písmeno
2. řádek .... 2. písmeno
3. řádek .... 4. písmeno
4. řádek .... 3. písmeno

Úkol pro šikovné děti – nakresli most

TVRDÉ SLABIKY 3. ŘEŠENÍ
1. Eva psala diktát, ale moc se jí nepovedl. Oprav chyby a přepiš správně.
Na svátky k nám přijel strýc Hynek a přivezl dárky pro holky i kluky. Máma upekla
dva dorty. Pak chystala v kuchyni brambory a ryby. Večer jsme poslouchali pohádky
a hráli na kytary.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

a) spočítej slova v poslední větě

8

b) napiš z poslední věty 2 slova jednoslabičná

jsme, a, na

2 dvouslabičná

večer, hráli

1 trojslabičné

pohádky

1 čtyřslabičné

poslouchali

c) napiš další části dne : večer, ráno, dopoledne, odpoledne
d) odpověz ANO –NE
Jmenoval se strýc Petr?

....NE......................

Přivezl dárky pro holky i kluky? ....ANO......................
Upekla maminka buchty?

....NE......................

Chystala maminka brambory a řízek? NE.................
Poslouchali večer pohádky?

....ANO......................

Hráli na klavír?

....NE......................

3. Doplň do vět vhodná slova z nabídky.
Byl ...bledý................. jako stěna.
Na obloze svítilo ..jasné...... slunce.
Páv má ...pestrý.............. ocas.
Pes je ....věrný.............. přítel člověka
Mám ......zlatý............prstýnek..
(pestrý, veliká, jasné, věrný, černá, zlatý, bledý)

1. Doplň rámeček
Kouř neboli
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Malé hodiny
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Pavoučí sítě neboli
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Dva měsíce bez školy
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Dokonči větu : Přes řeku vede dřevěn_ .........M O S T..............................
tajenku najdeš, když vybarvíš: 1. řádek .... 3. písmeno
2. řádek .... 2. písmeno
3. řádek .... 4. písmeno
4. řádek .... 3. písmeno

Y
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