
 

                         Identifikátor materiálu: EU - 4 – 32, souhlásky- obojetné 

                         Tématická oblast: český jazyk - gramatika 1. ročníku 

Anotace 

 

 Žák si procvičuje psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách se 

zaměřením na zvířata. Doplňuje rčení. 

Autor Mgr. Jana Voráčková 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup 

Snaží se uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném 

projevu. Využívá internet jako zdroj informací při plnění zadaných 

úkolů. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 

 

 Souhlásky – obojetné, zvířata, rčení.  

 

Druh učebního materiálu Pracovní list 

Druh interaktivity 
 

Aktivita  

Cílová skupina 

 

Žák 

 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu 

 

24. 4. 2013 

 



I,I /Y,Y  MEZI ZVI Ř ATY 
1. Doplň k obrázkům názvy: 

                                                                                                                                            

                                                                                                                  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                                 

 

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Doplň i,í/y,ý  a správně přiřaď (plaz, pták, ryba, savec, hmyz): 

Pokud si nevíš rady s přiřazováním, využij encyklopedie, internet. 

slav__k   __________________                             l__n ______________________ 

p__ďalka __________________                           kob__la ____________________ 

jep__ce ___________________                           v__r _______________________ 

hrdl__čka __________________                          l__ška ______________________ 

s__ček _____________________                         sv__šť ______________________ 

zm__je _____________________                         v__dra _____________________ 

m__š ______________________                          netop__r ___________________ 

král__k _____________________                         m__val _____________________ 

delf__n _____________________                         l__šaj ______________________ 



3. Co znamená, když se řekne: 

„Mít jepičí život“ ________________________________________________ 

„Sýčkovat“ _____________________________________________________ 

 

 

 

4. Večerníčky a zvířátka. Doplň i/y. Spoj čarou, co k sobě patří: 

 

v__dra                                                       Žofka 

král__ci                                                     Pišta a Fišta      

l__šák                                                        Vydrýsek 

m__šáci                                                    Tuláček 

op__ce                                                      Bob a Bobek 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

1.    Liška, hlemýžď, králík, netopýr, myš, delfín. 

2.  slavík  - pták                               lín - ryba 

     píďalka - hmyz                           kobyla - savec 

     jepice  - hmyz                             výr - pták 

     hrdlička – pták                            liška - savec 

     sýček - pták                                 svišť - savec 

     zmije - plaz                                 vydra - savec 

     myš  - savec                               netopýr - savec 

     králík - savec                             mýval - savec 

     delfín - savec                             lišaj - hmyz 

 

3. „Mít jepičí život“ – něco nemá, nebude mít dlouhého trvání. 

   „Sýčkovat“ – předpovídat nějakou nepříjemnost, něco špatného. 

 

4. vydra                                                     Žofka 

    králíci                                                     Pišta a Fišta      

    lišák                                                        Vydrýsek 

    myšáci                                                    Tuláček 

    opice                                                      Bob a Bobek 
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