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Co si pamatuji ze 2. třídy? – metodický postup 

Eva Ždímalová 

Český jazyk 

3. ročník 

Žáci si ověří, co si zapamatovali z učiva 2. Ročníku, a mají si uvědomit, které 

mluvnické jevy si mají ještě procvičit. Jedná se o druhy vět, abecedu, souhlásky 

uprostřed a na konci slova a měkké a tvrdé souhlásky. 

Než začnou pracovat samostatně, všechna cvičení připravíme a vysvětlíme 

ústně, hlavně přísloví a rčení a vyprávění o Jirkovi. 

 

 

 

 

 

 

 



Co si pamatuji ze 2. třídy? 

 

Jméno: …………………………………………………………………Datum: ………………………….. 

 

Vím, že za oznamovací větu patří ___ 

Za otázku napíšu ___ 

Za rozkazem je ___ 

Vymyslím: 

Jednu oznamovací větu: …………………………………………………………………………………… 

Jednu otázku: …………………………………………………………………………………………………… 

Jeden rozkaz: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Rozhodnu se pro správnou koncovku: 

Víc hla ___ víc ví.  Hla ___ je nejlepší kucha ___. Lepší vrabec v hrsti, nežli     

holu ___ na střeše. Kre ___ není voda. Někdy máme kla ___ky na očích. Nikdo 

není bez chy ___. Le ___ má krátké nohy, daleko nedojde. Smí ___ je lék. 

 

Umím urovnat jména dětí podle abecedy: 

Lenka            ……………………………..             Klára            ……………………………… 

Luboš            ……………………………..             Karel            ……………………………… 

Lada               …………………………….             Karolína      ………………………………. 

Leona             …………………………….             Kamila         ……………………………... 

Libuše             ……………………………             Kleopatra    ……………………………… 

Ludmila           …………………………..             Kateřina       ……………………………… 



Doplním i, í nebo y, ý: 

 

Jak J__rka př__šíval knoflík__ 

Kluc__ se ve tř__dě hádali a potom se poprali. Frant__šek ch__t__l J__rku za 

koš__li. Ten se uh__bal a křup! Tř__ knoflíčk__ lež__ na koberc__. Doma si 

nešťastn__k navlékl n__t, ale ta se stále krout__la jako had. Nemohl j__  za-

ch__t__t a udělat uzel. Moř__l se asi půl hod__n__. Jak to t__ švadlen__ dě-

laj__ ? Př__znal se rod__čům.  Pomohli mu, ale musel slíbit, že už žádné 

pran__ce nebudou. 

 

Co myslíš? Proč se kluci prali?................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Práce se mi dařila - docela dařila - některé věci se doučím - musím hodně 

procvičovat - umím všechno - budu procvičovat hlavně 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zasloužím si ___. 

 


