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Metodické poznámky: 

Pracovní list Abeceda slouží k procvičení řazení slov podle abecedy. Děti pracují samostatně 

podle pokynů. V 1. úkolu mají nejprve vyluštit slova, která označují školní pomůcky podle 

nápovědy (guma, pravítko, aktovka, tužka, pastelky, sešit). Potom tato slova seřadí na řádky 

podle abecedy – pro děti, kterým řazení nejde tak dobře, doporučuji zakroužkovat 1. 

písmeno ve slově. 

Druhý úkol je náročnější v tom, že musí děti samy napsat jména svých spolužáků. Proto si 

nejprve vezmou lístečky, na které si jména napíšou, seřadí si je na lavici podle abecedy a 

teprve potom píšou na list. Připomeneme si psaní vlastních jmen – velké písmeno na 

začátku. 

V další hodině, po opravě práce učitelem, si děti samy ohodnotí v tabulce, jak se jim práce 

podařila. 
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ABECEDA 

 

1. Vylušti slova, která označují školní pomůcky, a seřaď je podle abecedy: 

 

Vymaže vše, co napíšeš špatně:   _  U  _  _ 

Podle něj je každá čára rovná:   _  _  _  V Í  _  _  O 

Vejde se ti do ní všechno učení:  A  _  _  _  V  _  _ 

Musí být vždy dobře ořezaná:   _  _  Ž  _  _ 

S nimi všechno vybarvíš:    _  A  _  _  _  L  _  Y 

Píšeš do něj:     _  _  _  I  _ 

 

1. _________________________________ 

 

2. _________________________________ 

 

3. _________________________________ 

 

4. _________________________________ 

 

5. _________________________________ 

 

6. _________________________________ 



2. Napiš jména všech spolužáků z tvé řady podle abecedy (nezapomeň na 

sebe!): 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Umím řadit slova podle 
abecedy, nedělá mi to 

žádný problém. 

Řadit slova podle 
abecedy mi docela jde, 

ale někdy si nejsem   
jistý /-á. 

Řadit slova podle 
abecedy ještě neumím, 

musím se to naučit. 

   

 


