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ANOTACE 

 

Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen jako pracovní list. 

● Využít se dá v předmětu český jazyk, ročníku druhém. Je součástí tématického okruhu  

    Jazyková výchova. 

● Materiál je určený pro opakování a procvičování učiva formou doplňování a tvorbou  

   vět. 

     

● Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z učebnice:  

   Potůčková J.: Český jazyk pro 2. ročník základní školy, 1. díl, Studio 1+1,  

   Brno, 2009.  



ČESKÝ JAZYK 2  

                

                     MÍSTO SLOVA VE VĚTĚ 
 

1) V každé větě chybí jedno slovo. Chybějící slovo doplň do věty na správné místo a  

     větu opiš. 
 

 

     Na hrají kluci fotbal. 

     _____________________________________________________________________ 

     Náš pejsek běhá dvoře. 

     _____________________________________________________________________ 

     Ondra namaloval auto. 

     _____________________________________________________________________ 

     Naše má tři koťata. 

    _____________________________________________________________________ 

     Ve se děti učí číst, psát a počítat. 

     _____________________________________________________________________ 

     V lese se tiše. 

    ______________________________________________________________________ 

     Před si vyčistím zuby. 

    ______________________________________________________________________ 

     V misce jsou čtyři jablka a hrušek. 

    ______________________________________________________________________ 

 

2) Dokonči věty: 

     Evička nese _______________________________________________. 

     V sobotu jedeme _______________________________________________. 

     Na procházce jsem viděl _______________________________________________. 

     Tatínek navrhl, že  _______________________________________________.  

   po 

 červené 

 

   škole 

hřišti  

chováme 

 

  spaním 

   kočka 

   pět 



3) Ze slov utvoř věty a napiš je. 
 

 

 

 

 

 
      __________________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

 

4) Ve větách chybí mezery mezi slovy. Čarami naznač rozdělení vět na slova. Do  

    rámečku zapiš počet slov a věty opiš.  

    NAŠE BABIČKAPEČETVAROHOVÝKOLÁČ.  

    ________________________________________________________________________________ 

    MŮJBRATRPAVELJEZDÍNAKOLE.  

    ___________________________________________________________________________________ 

    ZÍTRAJEDEMEVLAKEMNAVÝLET.  

 ___________________________________________________________________________________ 

máme 

         ?       oběd 

na 

            Co 

   

si    Adélka 

     

      sestrou          . 

hraje            se 

 

 

 

   louce . 

           sedmikrásky 

Na          rostou 

      . 

 si                     ! 

       Vezmi 

čepici                

            teplou 

    



ŘEŠENÍ 

1)  Na hřišti hrají kluci fotbal.  

      Náš pejsek běhá po dvoře. 

      Ondra namaloval červené auto. 

      Naše kočka má tři koťata. 

      Ve škole se děti učí číst, psát a počítat. 

      V lese se chováme tiše. 

      Před spaním si vyčistím zuby. 

      V misce jsou čtyři jablka a pět hrušek. 

  

2)  Možné řešení: 

Evička nese košík plný jablek. 

      V sobotu jedeme k babičce. 

      Na procházce jsem viděl, jak se po stromě honí veverky. 

      Tatínek navrhl, že pojedeme do ZOO.  

 

3)  Na louce rostou sedmikrásky. 

      Vezmi si teplou čepici! 

      Adélka si hraje se sestrou. 

      Co máme na oběd? 

 

4)  Naše babička peče tvarohový koláč. – 5 slov 

      Můj bratr Pavel jezdí na kole. – 6 slov 

      Zítra jedeme vlakem na výlet. – 5 slov 
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