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Metodický návod: Doplňovací cvičení mají kontrolní charakter a louží i k závěrečnému 
porovnání znalostí již dříve probraného učiva. 

Vzhledem k četnosti doplňovaných jevů je třeba jednotlivé úlohy předem 
společně přečíst, aby pochopili pojmy i slabší žáci. 

Připomeneme a vysvětlíme také poslední úkol s vyhledáváním 
slabikotvorných souhlásek. 

Po vyhodnocení žáci posoudí svoji úspěšnost a vyznačí na 2. pracovním listě 
(a-d). Mohou si přikreslit i odpovídajícího „smajlíka“. 
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JMÉNO: _______________________________ DATUM: ____________ 
 

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – 2. ROČNÍK 

Doplň správně všechna cvičení: 
 

1. Hla__ je nejlepší kuchař. Běhal mi mrá__ po zádech. Má děravou 

pamě__. Vyšlo to na chlu__. Musíme táhnout za jeden prova__.Le__ 

má krátké nohy. Lepší vrabec v hrsti nežli holu__ na střeše. Pýcha 

předchází pá__. Nechlu__ se cizím peřím. Hledá něco na zu__. 

 

2. pr___těný košík, ___tor knihy, malé k___řátko, milý vn___ček, 

červené  ___tíčko, nové br___sle, šikovný k___zelník, veselý kl___n, 

pr___hované p___nožky, sněhová k___le, nová h___pačka 

 

3. domácí __kol, čistý __brus, divoká h__sa, velký pr__van, vylézt 

nahor__, spadnout dol__, jasný __plněk, příjemná v__ně, p__jd__ 

dom__, __snout __navou, pět holub__, vyp__jčit si pastelk__ 



4. Hlavn__m městem naš__ vlast__ je Praha. Ř__ká se j__ stov__žatá,  

ale ve skutečnost__ má v__ž__ mnohem více. Břeh__ řek__ Vltavy 

tu spojuj__ četné most__. Nejznámějš__ se nazývá Karlů__. Krásn__ 

pohle__ je také na osv__tlené Hradčan__. Návšt__vník__m  se líbí  

i  Starom__stská radn__ce, Národn__ d__vadlo, Týnsk__ chrám, 

Petř__nská rozhledna a mnoho j__n__ch památek. Takové m__sto 

nám  m__že každ__ závid__t. 

 

V 1. a 4.  cvičení najdeš vždy jedno slovo se slabikotvorným r nebo l. 

Tato slova barevně podtrhni.  

 

MOJE HODNOCENÍ: 

a) Jsem spokojen(a). Práce se mi velmi vydařila. 

 

b) Jsem docela spokojen(a). Dělám ještě nějaké chyby, ale není jich 

mnoho. Příště si musím dát větší pozor. 

 

c) Nejsem moc spokojen(a). Udělal(a) jsem více chyb, než bych si přál(a).     

Musím si ještě opakovat, abych se zlepšil(a). 

 

d) Moc se mi nedařilo. Mám velké množství chyb. Abych se zlepšil(a), 

musím se ještě hodně učit.  


