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Anotace 

 

 Žák si procvičí krátké a dlouhé samohlásky 

 

Autor Mgr. RADKA ALTMANOVÁ 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup 

 

 Žák rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky zrakem i sluchem, zná 

pravidla psaní ú/ů 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky se středně těžkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 

 

 Krátké samohlásky, dlouhé samohlásky 

 

Druh učebního materiálu Pracovní list  

Druh interaktivity 

 

Kombinace 

 

Cílová skupina 

 

Žák 

 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu 25. 2. 2013 

 

 

 

 



1. Zopakujte si krátké a dlouhé samohlásky a pravidla psaní ú/ů 

 

a e i/y o u 

á é í/ý ó ú/ů 

 

 

u s čárkou píšeme: 

a) vždy na začátku slova 

Např. účastníci zájezdu, milý úsměv                     
b) ve většině citoslovcí 

Např. vrkú, hú, cukrú, bú 

c) po předponách nebo prvních částech složenin 

Např. trojúhelník, zúčastnit se 

 

u s kroužkem píšeme: 

    a) uprostřed domácích slov 

Např. noční můra, můj bratr, stará půda 

    b) na konci slov (pokud nejde o citoslovce) 

Např. pojď domů, koruny stromů, přijď dolů, mnoho stolů 

 

2. procvičte si psaní ú/ů 

Rybář ulovil __hoře. Maminka rozp__lila koláč. Dnes z__staneme doma. Ten 

film se mi v__bec nelíbil. Potřebuji ostré n__žky. Narýsuj pravo__hlý 

troj__helník. Babička uvařila bor__vkové knedlíky. __nor je zimní měsíc. 

Ů 

 

Ú 



3. Přečtěte věty a barevně podtrhněte všechna slova s dlouhými 

samohláskami: 

 

Stromy se zelenaly. Na zahradách rozkvétaly první květy. Stěhovaví ptáci se 

vraceli z teplých krajin. Na komíně se uhnízdili čápi. Motýli poletovali z květu 

na květ. Potoky vesele bublaly. Na dvorku se honila dvě koťata. Děti si vesele 

prozpěvovaly. Sluníčko hřálo svými zlatými paprsky. Přišlo jaro. 

 

4. Utvořte a napište věty s daným slovem: 

 

podzim__________________________________________________________ 

 

silný__________________________________________________________ 

 

barevné_______________________________________________________ 

 

lesní plody_____________________________________________________ 

 

 

5. Doplňte do slov krátkou nebo dlouhou samohlásku: 

 

mal__ děti,                             m__kový kol__č   m__lý __směv 

          

zpěvaví pt__ci     v__soký kom__n   star__ bab__čka 

 

l__tat l__tadlem   zelen__ l__st   velk__ st__l 

 

dřevěn__ st__lek   tvrd__ dřev__   měkké dř__vko

    

 



ŘEŠENÍ 

2. procvičte si psaní ú/ů 

 

Rybář ulovil úhoře. Maminka rozpůlila koláč. Dnes zůstaneme doma. Ten film 

se mi vůbec nelíbil. Potřebuji ostré nůžky. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník. 

Babička uvařila borůvkové knedlíky. Únor je zimní měsíc. 

 

3. přečtěte věty a barevně podtrhněte všechna slova s dlouhými 

samohláskami: 

 

Stromy se zelenaly. Na zahradách rozkvétaly první květy. Stěhovaví ptáci se 

vraceli z teplých krajin. Na komíně se uhnízdili čápi. Motýli poletovali z květu 

na květ. Potoky vesele bublaly. Na dvorku se honila dvě koťata. Děti si vesele 

prozpěvovaly. Sluníčko hřálo svými zlatými paprsky. Vítali jsme jaro. 

 

 

4. Doplňte do slov krátkou nebo dlouhou samohlásku: 

 

malé děti                             makový koláč   milý úsměv 

          

zpěvaví ptáci     vysoký komín   stará babička 

 

létat letadlem   zelený list    velký stůl 

 

dřevěný stolek   tvrdé dřevo    měkké dřívko      

    

 

 

 

 


