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STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – ČESKÝ JAZYK 2. ročník 

1. Vypiš z textu vlastní jména: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Doplň skupiny dě, ně, vě, mě. Slova pak zkontroluj v textu. 

žilo se jim špat_____, nová ze_____, k____žna Libuše, na hrad___ Vyšehrad, 

u_____la  předpovídat budoucnost, _____sto Praha, vládla spravedli_____, 

_____kterým mužům, Libuše předpo_____děla 

3. Doplň i, í / y, ý. Slova pak zkontroluj v textu. 

ž___li, dcer___, bratř___, postaven___, rod___nami, kd___si, j___m, Ř___p, 

jej___ch, někter___m, po smrt____, tř____, Libuš____, vad____lo, syn___ 

4. Ze slov vyškrtni vetřelce a doplň slovo nadřazené: 

Visla, Vltava, Krkonoše, Labe  __________________________________ 

Čech, Zbyněk, Krok, Přemysl  __________________________________ 

Praha, Brno, Ostrava, Šumava __________________________________ 

Říp, Sněžka, Praha, Praděd  __________________________________ 

Čechy, Plzeň, Polsko, Německo __________________________________ 

Vyšehrad, Karlštejn, Visla  __________________________________ 

5. Rozděl slova na slabiky a vyznač hláskovou stavbu slov: 

 Libuše  Přemysl   Krok  Vyšehrad 

 

6. Doplň hlásky: 

nový domo___, hra___ Vyšehra___, pře___povídat budoucnost, složil sli___, 

le___ký úkol, včelí me___d, he___ká dí___ka, kančí zu___, lo__ na Vltavě, 

měkký me___,  vcho___ do hradu, péci chlé___, starý du___, silný řetě___, 

pohře___ knížete, ostrý nů___, mří___ v bráně, tesat prá___, veselý smí____
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Komentář k pracovnímu listu: 

Pracovní list Staré pověsti české – Český jazyk vychází ze slovní zásoby materiálu 

Staré pověsti české pro vzdělávací okruh Člověk a jeho svět. 

Jednotlivá jazyková cvičení jsou rozdělena do ročníků: 

2. ročník – vlastní jména, pravopis dě, ně, vě, mě, pravopis i, í / y, ý, souřadná a 

nadřazená slova, slabika a hlásková stavba slov, pravopis párových souhlásek 

3. ročník – přítomný čas, slovní druhy (podstatná jména, slovesa), mluvnické 

kategorie podstatných jmen, přídavná jména, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, 

synonyma, antonyma 

 

Pracovní list Staré pověsti české – Český jazyk se hodí využít až po hodině 

Prvouky/Přírodovědy, kde se pracovalo s pracovními listy materiálu Staré pověsti 

české, popřípadě materiál využít paralelně (hledat slova, obrázky, texty, tabulky 

apod.). 

V případě, že by byl pracovní list Staré pověsti české – Český jazyk využíván 

samostatně, je potřeba slovní zásobu žákům s OMJ doprovodit obrazovým materiálem 

a potřebným vysvětlením. 

Pro samostatnou práci žáků s OMJ lze také využít pexeso, komiksové příběhy 

„Obrázky z českých dějin a pověstí“ (Černý, Zátka, Adla, Kalousek, 2011 Albatros). 

 

Některá cvičení obsahují pro žáka s OMJ další neznámá slova. Žáci si je mohou vypsat 

do slovníčku, společně s učitelem dohledat význam na obrázku, v knize, na internetu, 

nakreslit k nim obrázek, přeložit do svého jazyka apod. 
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