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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 psaní názvů  

    zobrazených obrázků. 

 

● 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 

      SAMOHLÁSKY – Ú, Ů 
 

 

1) Doplň  ú/ů a vybarvi slova s: ú - žlutě  

                         ů - hnědě 
 

                                                     

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                   d__l                     1)                                                                                             

                                   

                                                  __platek       __směv     k__ra                                                                                                                                           

                                                                         

                                                                                           k__l                 

                                       sch__zka                                        

 

                                                                                                                    __spory 

                                r__žová                d__kaz    p__l             s__l 

                                                                           _    

                                                                 __kol    __hel          __sta 

                                     __terý                               

                                                                           __plně                                    

                                                                                                  __čet          d__m                                                  

                                             __raz               m__ra                                                              v__z  

                                                          k__lna                    k__že                                               

                                                                              __nor                                            p__da 

                                                                                                                   

                                                              

                                                                               __dolí                                                                                                              

                                                        

 

 

 

 

 

 
                                                      

 

2) Zakroužkuj správné ú nebo ů.  

 

      Na zahradě se pasou kú-ůzlátka. Pú-ůjčíš mi kolo? V našem městě je ú-ůtulek pro opuštěné pejsky. To  

      je pěkná vú-ůně. Maminka dostala kytici rú-ůží. Včely letí do ú-ůlu. Tento rok máme velkou ú-ůrodu  

      brambor. Nechci tady zú-ůstat sám. U zubaře musím otevřít ú-ůsta. Líbí se mi tvůj nový ú-ůčes.  

      Dostal jsem prú-ůkazku do knihovny. Bratr měl velký ú-ůraz.  

 

                           1) Dětský svět z windowcolor, str. 6 



3) Napiš zobrazená slova.  

     

  

 

 

 

 

   _______________________ ________________________ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

   _______________________ ________________________ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

  _______________________ ________________________ _______________________ 

 

 4) Z předchozího cvičení si vyber 3 slova. S každým slovem utvoř a napiš jednu   

     větu.  

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 



ŘEŠENÍ 

 

1)   
 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                              důl                                                                                                             

                                   

                                                  úplatek       úsměv      kůra                                                                                                                                        

                                                                         

                                                                                        kůl                 

                                       schůzka                                        

 

                                                           důkaz      půl                             úspory 

                              růžová                                                  sůl 

                                                                             úhel 

                                                            úkol                         ústa 

                                  úterý                              úplně 

                                                                                      účet                 dům              

                                                                                                                                       vůz                   

                                           úraz                  můra         kůže                                     

                                                       kůlna             únor                                          půda 

                                                                                                                  

                                                              

                                                                               údolí                                                                                                              

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   

      Na zahradě se pasou kůzlátka. Půjčíš mi kolo? V našem městě je útulek pro opuštěné pejsky. To je  

      pěkná vůně. Maminka dostala kytici růží. Včely letí do úlu. Tento rok máme velkou úrodu brambor. 

      Nechci tady zůstat sám. U zubaře musím otevřít ústa. Líbí se mi tvůj nový účes. Dostal jsem průkazku  

      do knihovny. Bratr měl velký úraz. 

 

3)   

  

            růže                          trojúhelník                         mušle 

           



 

 

                     úl                                              brusle            stůl 

 

 

 

 

                umyvadlo                                       hůl                                                  úhoř 

 

 

4) Možné řešení: 

       Na zahradě roste růže.  

        Narýsuj trojúhelník. 

        Na pláži byly vyplavené mušle. 

        U lesa stojí úl. 

        V kuchyni máme dřevěný stůl. 

        K narozeninám jsem dostal nové brusle. 

        V koupelně je bílé umyvadlo. 

        Dědeček se opírá o hůl. 

        Rybář chytil úhoře. 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ 

 

www.office.microsoft.com 

 

Dětský svět z windowcolor. Petra Langrová. Ostrava: Anagram, 2002, 24 s. ISBN 80-86331-16-4. 

 

 

 

 


