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Hláska a písmeno

! Zopakujte si:

 Hlásky vyslovujeme, písmena píšeme nebo tiskneme.

1.  Prohlédněte si obrázek.
 Kterou hlásku vyslovuje 
 Anička? Zapište ji písmenem.

! Zopakujte si:

 Hlásky, které mohou samy tvořit slabiku, jsou samohlásky.
 Krátké samohlásky označujeme písmeny: a e i/y o u
 Dlouhé samohlásky označujeme písmeny: á é í/ý ó ú/ů
 Písmena i/y, í/ý a ú/ů označují stejnou hlásku.
 Samohlásky můžeme zazpívat.
 Samohlásky označujeme kroužkem.
 u | či | tel | ka
 o |  o |  o |   o
 Dvě samohlásky v jedné slabice tvoří dvojhlásku.
 Dvojhlásky jsou ou, au, eu.
 Také dvojhlásky označujeme  kroužkem.
 sloup
  o      

2.  a) Napište tato slova:
orobinec, sedmikráska, zeměžluč, azalka, tulipán
úhoř, štika, sumec, okoun, bělice
jezevčík, ohař, čivava, doga, boxer
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Tvary slov
a slova příbuzná

1.  Co bylo dnes ve škole?
Pavlíně nebylo ráno dobře, a tak nešla do školy. Poprosila Filipa, 

aby jí řekl, co probírali v hodině českého jazyka. Filip jí ukazuje 
obrázky a vysvětluje, co to jsou slova příbuzná. 

 zubařka
 zubař zubní
                                                                                               
 ZUB

 zubatý zubit se 
 ozubený

 sklenice
  sklář sklárna
                                                                                                
 SKLO 
  sklíčko sklenička
 
  skleněný zasklít

 Zadívejte se pozorně na obrázky.
 Zamyslete se spolu s Filipem a Pavlínou.
 a) Podle čeho poznáme, jestli lidé na prvním obrázku patří 

do jedné rodiny? Porovnejte jejich obličeje.
 b) Co společného má první skupina slov?
 c) Mají zvířata na druhém obrázku něco společného? Jsou 

tato zvířata navzájem nějak příbuzná?
 d) Kterou část podtrhnete zeleně ve slovech sklenice, sklárna, 

sklenička, zasklít, skleněný, sklíčko a sklář?

2.
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2.  a) Napíšete správně?
lehký ku-řík, borů-kový koláč, hou- dětí, cho- žira-, hlá-ka zelí, 
moderní pla-ky, záli-ka na salá-, pustý ostro-, Kryšto- Kolumbus, 
pohodlná poho-ka, suché dří-ko, chlapci a dí-ky, hrát gol-
 b) Kdo žil dlouho na pustém ostrově? Která knížka o tom 

vypráví?
 c) Čím se proslavil Kryštof Kolumbus?

3.  Doplňovačka
 a) Víte, který dopravní prostředek jezdí na horu Ještěd? 
  Odpověď se skrývá v tajence, kterou tvoří barevně podlo-

žená písmena. 

 
 b) Doplněné věty napište.
 c) U kterého velkého města leží hora Ještěd?                                                    

Malé kladivo je 

Fotografovala nás 

Květiny zalévám malou 

Televizor má velkou

Na podzim rostou u pařezů houby

Kreslená opička se jmenovala

Na podzim odlétají

Ještěd
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Řazení slov 
podle abecedy

1.  Abeceda kamarádů

Kamarádi moji milí,
co děláte v tuhle chvíli?

Adam v řece chytá ryby,
Bára z lesa nese hřiby.
Cilka s Čeňkem před branou
hrají s kluky kopanou,
velká Dáša s malým Edou
k dědečkovi vlakem jedou, 
František a Gábina
utíkají do kina, 
Hynek s tátou louku kosí,
Chrudoš zkoumá hnízdo vosí,
Ivan kropí zahradu,
Jakub šlape ke hradu. 
Kryštof s Luckou pod jabloní
obdivují stádo koní,
Marek štípá polínka,
Nina vaří kolínka,
Ota s Petrem trhá venku
kytku růží pro Růženku,
Řehoř louská oříšky,
Sylva kreslí do knížky,
Štěpán skáče do rybníka,
na Terezu voda stříká,
Uršula si plete cop
dlouhý aspoň deset stop,
Vašek s Wendy pase krávu,

4.
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