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Anotace 

Materiál obsahuje dva pracovní listy.  Ţáci rozlišují správně 

umístěné čárky a háčky ve slovech, opravují přeházené slabiky ve 

slovech, odpovídají na otázky. 
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1.  „Šišlající Lucifer“, pokuste se věty přečíst a napsat správně: 

Jen ať ši mi ta moucha nešedne na nos.   

______________________________________________________________________ 

Mása upekla jablecný strůdl. 

______________________________________________________________________ 

Šladké dobloty mám moč rád. 

_______________________________________________________________________ 

Totéţ se přihodilo prodavači a má chybně napsané cedulky se zboţím, napište správně nové: 

ŠÝRY………………….                                           ŠÁDLO………………………………... 

MAŠO………………….                                            ŠALÁM……………………………….. 

MÁŠLO………………..                                             ŠŮL……………………………………. 

KURE………………….                                             HOUŠKY……………………………… 

     

2. Přehazovaná – pokus se vyluštit a napsat správně: 

ČKAKO MÁ RÁDA MYŠI. 

___________________________________________________________________________ 

ZELKO MÁ ROHY JAKO ČERT. 

___________________________________________________________________________ 

KAMYŠ MÁ RÁDA SÝR. 

___________________________________________________________________________ 

3. Čárkovaná – chybí ve slovech čárky? Chybějící čárky ve slovech doplň.  

ţihadlo                                                    pramice                                               tabule 

mydlo                                                     divadlo                                                 koupim 

tabule                                                      kopaji                                                   plavčik 

parnik                                                      nadraţi                                                 moucha 

sviti                                                         parnik                                                   jama 

kopana                                                     usta                                                      vana 



Najdi dvě stejná slova, slovo napiš________________________________. 

4. Háčkovaná – chybí ve slovech háčky? Chybějící háčky ve slovech doplň. 

hori                                       zena                                   uzel                              vází 

sysel                                     orech                                  zízala                            váza 

Evicka                                  sátek                                   sisaté                            kosile 

zába                                      ruka                                    police                           kosícek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŘEŠENÍ: 

1. Jen ať si mi ta moucha nesedne na nos. Máša upekla jablečný štrůdl. Sladké dobroty 

mám moc rád. 

2. Kočka má ráda myši. Kozel má rohy jako čert. Myška má ráda sýr. 

3. Mýdlo, parník, svítí, kopaná, kopají, nádraţí, parník, ústa, koupím, plavčík, jáma. Dvě 

stejná slova – slovo parník. 

4. Hoří, Evička, ţába, ţena, ořech, šátek, ţíţala, šišaté, váţí, košile, košíček. 

 

 

 

 

 


