
7_český jazyk_2_párové souhlásky, tvrdé a měkké slabiky, čtení s pozuměním   

     

Učebnice    

Seznámili jste se se všemi párovými souhláskami. Tento týden vás nečeká žádné nové 

učivo, jen opakování a procvičování toho, co už všechno znáte. Cvičení k ústnímu 

procvičování najdete na s. 79, 80 a taky 109 – 111. 

  

Pracovní sešit    

11/1 doplňování souhlásek 

11/2 z nápovědy správné slovo přepište psacím písmem do vět 

11/3 1. ústně zdůvodněte, 2. správně doplňte, 3. dopište roční období 

12/1 doplňování i/y 

Další úkoly na této straně jsou dobrovolné, někdo může pátrat po zaměstnání, jiný hledat 

protikladná slova nebo vykreslovat obrázek. 

    

Písanka 2    

S. 26: Než doplníte do básničky písmena, zdůvodňujte si je. Pak básničku úhledně přepište. 

Přepis názvů zeleniny pro vás bude určitě hračka. 

S 27: Doplň do slov i/y, slova přepiš, za každým slovem označ A/N podle toho, jestli se 

k nám ovoce dováží nebo ne. Zbytek stránky není povinný .  

    

 Čtení  

Znáte večerníček Káťa a Škubánek? V Čítance si o nich přečtěte pohádku Pexeso na s. 72, 

73. Hezky nahlas, můžete se s rodiči nebo sourozenci střídat podle rolí. A kdo bude číst 

Luciáše, ten ať čte jako opravdový lotr .  

Následující úkoly na s. 74 jsou dobrovolné . 

  



Pro šikulky platí nadále Školákov, Český jazyk 2. ročník, párové souhlásky, abeceda, měkké 

a tvrdé slabiky.    

 Další procvičování můžete zkusit na Internetové školičce: https://pripravy.estranky.cz/    

 

 

ŘEŠENÍ   

Pracovní sešit:  

11/1: tříska    stužka  roh stolu  kamarád mi dal slib 

  mráz    taška  práh u dveří  nápad Bětušky 

  úzký    tužka  lehký   projížďka na loďce 

  nízký    ponožka  vlhký   hráz u rybníka 

12/1 Žákyně Ivanka chodí do druhé třídy základní školy. Její maminka pracuje v nemocnici 

jako zdravotní sestra. Odebírá nemocným krev a měří jim teplotu. Tatínek Ivanky je 

výpravčí. Pracuje na nádraží. Maminku i tatínka jejich povolání velmi baví. 

  

Písanka:   

S. 27: citróny A, malina N, fíky A, banány A, borůvky N, rybíz N 

           

    

    


