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Anotace 

Materiál obsahuje jeden pracovní list.  Žáci opravují popletené 

věty-roční období, tvoří rýmy, procvičují artikulaci-jazykolamy, 

odpovídají na otázky, hra na paměť. 

Autor Bc. JITKA BOBKOVÁ 

Jazyk 

 

 Čeština  

 

Očekávaný výstup 
opraví chybné věty-roční období, tvoří rýmy, snaží se vyslovovat 

jazykolamy, odpovídá na otázky, zvládá hru na paměť 
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Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu 
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1. Je to tak? Čti a říkej správně popletené věty. Jaká znáš roční období? Jednotlivá 

období charakterizuj dle počasí. 

V létě stavíme sněhuláka. 

V zimě se jdeme koupat k rybníku. 

V létě běhám venku bos. 

Na jaře opadává listí. 

Na podzim hrajeme kuličky. 

Po celý rok jíme ovoce a zeleninu. 

2. Doplňuj slova: 

Věta se skládá ze …………Slovo se skládá z …………….Hlásky dělíme na ………………... 

…………………………….Souhlásky na ……………………………………………………... 

3. Doplň poslední slovo ve větě: 

V makovici je _____________, 

v lavici je ________________. 

U boudy štěkal ____________, 

v dáli se černal ____________. 

Mlynář mele _________________, 

sekáč seče ___________________. 

Všiml sis, doplněná slova se ……………………. 

Vymysli sám nějaká slova, která se rýmují (např. kos-nos, liška-šiška, ranec-kanec apod.) a 

rytmus slov vytleskej. 

4. Zkus, jestli si zapleteš jazyk jazykolamem? Říkej: 

Strč prst skrz krk. 

Pan Kaplan v kapli plakal. 

Nenamele-li mi Emil, namele mi Milan. (můžeš i zrychlovat) 

5. Zahrajte si hru „Až pojedu na hory, vezmu si“…..začínáme např. slovem lyže a 

každý další hráč přidává jedno slovo a předchozí slova se stále opakují. Uvidíte, že si 

užijete legrace a procvičíte si paměť. 

 



ŘEŠENÍ: 

1. Chybné věty správně: 

V zimě stavíme sněhuláka. 

V létě se jdeme koupat k rybníku. 

Na podzim opadává listí. 

Na jaře hrajeme kuličky. 

Známe čtyři roční období – jaro, léto, podzim, zima. Jaro-probouzí se příroda, v létě se 

koupeme, na podzim opadává listí, v zimě sněží. 

2. Věta se skládá ze slov, slovo z hlásek. Hlásky dělíme na samohlásky a souhlásky, 

souhlásky máme tvrdé, měkké a obojetné. 

 

3. mák-žák, pes-les, mouku-louku 

Doplněná slova se rýmují. Příklady: rána-vrána, lepidlo-kormidlo, šál-vál, kos-nos, liška-

šiška…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


