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Označení materiálu VY_32_INOVACE_0801  
Název materiálu Samohlásky 
Ročník 2. 

Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci pojmenovávají obrázky, rozdělují slova na slabiky, vyhledávají, doplňují a 
barevně rozlišují samohlásky krátké / dlouhé. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

 
Prezentace slouží k základnímu seznámení s hláskami a jejich rozdělení ve 2. 
ročníku. Další část je zaměřena na samohlásky. Po kliknutí zpětná kontrola. K 
ověření učiva je určen pracovní list „ Samohlásky – opakování.“ 
25 minut 

Použité zdroje http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0802  
Název materiálu Samohlásky - opakování 
Ročník 2. 

Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci vyhledávají samohlásky, barevně rozlišují samohlásky krátké, dlouhé i 
dvojhlásky. Luští slova, písničky. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva o samohláskách ve 2. 
ročníku. 
25 minut 

Použité zdroje 
[1] http://office.microsoft.com/cs-cz/images 
[2] vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0803  
Název materiálu U, ů, ú 
Ročník 2. 



 

Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci pojmenovávají obrázky, vyhledávají, doplňují a píší slova obsahující u, ů, 
ú. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k základnímu seznámení s pravidly odůvodňování a psaní u, 
ů, ú uprostřed a na konci slov. Po kliknutí zpětná kontrola. 
25 minut 

Použité zdroje http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0804  
Název materiálu U, ů,ú - opakování 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci píší slova a vyhledávají jména dětí obsahující u, luští křížovku, doplňují u, 
ů, ú a vybarvují obrázek podle zadání. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva ve 2. ročníku – Psaní u, 
ů, ú uprostřed a na konci slov. 
25 minut 

Použité zdroje 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] http://office.microsoft.com 
[11] http://www.clker.com/clipart-large-vase.html 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0805  
Název materiálu Souhlásky 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci vyhledávají, třídí a doplňují souhlásky, pojmenovávají skutečnosti, 
pomocí znaků zapisují grafickou stavbu slov.  Po kliknutí zpětná kontrola. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace je určena k základnímu seznámení a třídění souhlásek ve 2. 
ročníku. Učební materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Po kliknutí 
zpětná kontrola. 
25 minut 

Použité zdroje http://office.microsoft.com 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0806  

Název materiálu Souhlásky - opakování 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci vyhledávají a třídí souhlásky podle zadání. Slova dělí na slabiky, graficky 
vyznačují souhlásky, vyhledávají slabikotvorné souhlásky. 



 

Anotace  Pracovní list  ( možné využít interaktivní  tabuli ) 

Metodický pokyn 
Pracovní list je určen k procvičování a upevňování učiva ve 2. ročníku – 
Souhlásky, slabikotvorné r, l, m. 

Použité zdroje http://office.microsoft.com 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0807  
Název materiálu Hlásky - opakování 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci třídí a vyznačují hlásky podle zadání. Vyhledávají do textu vhodná slova, 
zapisují hláskovou stavbu slov a doplňují správnou délku samohlásek. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list je určen k opakování a upevňování učiva o hláskách ve 2. 
ročníku. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-13940.html 
[2]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0 
 *ostatní obrázky+http://office.microsoft.com 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0808  
Název materiálu Tvrdé souhlásky 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 

Žáci pojmenovávají obrázky, doplňují y, ý, píší slova opačného významu, 
opravují popletené věty. 
25 minut 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace je určena pro práci na interaktivní tabuli. Slouží k základnímu 
seznámení s pravidly odůvodňování a psaní y, ý po tvrdých souhláskách. Po 
kliknutí zpětná kontrola. 
20 minut 

Použité zdroje 

[1,2, básnička+ vlastní tvorba autora  
[ostatní obrázky] http://office.microsoft.com/cs-cz/images 
 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0809  
Název materiálu Měkké souhlásky 

Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci pojmenovávají skutečnosti, vyhledávají vhodná slova, doplňují měkké i/í, 
procvičují pravidla používaná při psaní měkkých slabik.   

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 



 

Metodický pokyn 

Prezentace je určena pro práci na interaktivní tabuli. Slouží k základnímu 
seznámení s pravidly odůvodňování a psaní i, í po měkkých souhláskách.  Po 
kliknutí zpětná kontrola. 
20 minut 

Použité zdroje 
*1+ vlastní tvorba autora 
[ostatní obrázky] http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0810  
Název materiálu Souhlásky tvrdé a měkké - opakování 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci doplňují měkké a tvrdé souhlásky, do neúplných slov píší i, í/y ,ý, 
vyhledávají k přirovnání vhodný obrázek, řeší přesmyčky. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list je určen k opakování a upevňování učiva o měkkých a tvrdých 
souhláskách ve 2. ročníku. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/search/raven/1 
[2] http://www.clker.com/clipart-salamander.html 
*Ostatní obrázky+ http://office.microsoft.com 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0811  
Název materiálu Párové souhlásky 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci zdůvodňují a doplňují do slov párové souhlásky. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace je určena k základnímu seznámení učiva ve 2. ročníku – Psaní 
souhlásek uprostřed a na konci slov. V rámci prezentace se žáci seznamují s 
pravidly odůvodňování a psaní párových souhlásek. K ověření učiva slouží 
pracovní list „Párové souhlásky – opakování.“ 
30 minut 

Použité zdroje http://office.microsoft.com/ 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0812 
Název materiálu Párové souhlásky - opakování 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci doplňují do neúplných slov párové souhlásky, pojmenovávají a zapisují 
skutečnosti, luští křížovku, vybarvují podle zadání obrázek. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn Pracovní list je určen k opakování nebo procvičení učiva ve 2. ročníku – Psaní 



 

souhlásek uprostřed a na konci slov. 
30 min 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/search/paw/4 
[2] http://www.clker.com/clipart-tin-soldier.html 
[3]http://www.clker.com/clipart-pirate-parrot.html 
*ostatní obrázky +http://office.microsoft.com 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0813  
Název materiálu Skupina dě, tě, ně 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci pojmenovávají skutečnosti, zapisují slova, rozlišují skupiny  dě, tě, ně. 
Řeší tajenky. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace je určena k základnímu seznámení učiva ve 2. ročníku – Slova se 
skupinami dě, tě, ně. 
30 minut 

Použité zdroje http://office.microsoft.com 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0814  
Název materiálu Skupina bě, pě, vě, mě 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci pojmenovávají skutečnosti, vyhledávají a doplňují skupiny bě, pě, vě, 
mě, řeší tajenku. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace je určena k základnímu seznámení učiva ve 2. ročníku – Slova se 
skupinami bě, pě, vě, mě. 
30 minut 

Použité zdroje 
http://office.microsoft.com 
[básnička+  vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0815  
Název materiálu Obecná a vlastní jména 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci rozlišují vlastní a obecná jména, doplňují velká/malá písmena do 
neúplných slov, vyhledávají správně napsané věty. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace je určena k základnímu seznámení učiva ve 2. ročníku – „ Obecná 
a vlastní jména.“ 
25 minut 



 

Použité zdroje http://office.microsoft.com 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0816  
Název materiálu Obecná a vlastní jména - opakování 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žáci vyhledávají v osmisměrce vlastní jména, doplňují velká/malá písmena do 
neúplných slov, barevně rozlišují obecná a vlastní jména. 

Anotace  Pracovní list (možné využití interaktivní tabule) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva ve 2. ročníku - ,, 
Obecná a vlastní jména.“ 
25 minut 

Použité zdroje [1] http://www.clker.com/clipart-turtle-with-big-eye.html 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0817  
Název materiálu Abeceda 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Zvládnutí abecedního pořádku. Žáci doplňují písmena a řadí slova podle 
abecedy. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k základnímu seznámení s abecedou ve 2. ročníku. Po 
kliknutí zpětná kontrola. K ověření učiva  slouží  pracovní list ,,Abeceda – 
opakování.“ 
25 minut 

Použité zdroje 
[1] vlastní  tvorba  autora 
http://office.microsoft.com/cs-cz/images 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0818  
Název materiálu Abeceda - opakování 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák doplňuje písmena abecedy, pojmenovává obrázky, skládá slova ze slabik 
a řadí je podle abecedy. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

 Pracovní list je určen k procvičování nebo opakování abecedního pořádku 
slov. 
25 minut 

Použité zdroje 
[1] http://www.clker.com/clipart-13429.html 
*ostatní obrázky+ http://office.microsoft.com 

 



 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_0819  
Název materiálu Druhy vět 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci tvoří věty, vyvozují a určují druh vět, doplňují znaménka na konci vět. 

Anotace  Prezentace. Je určena pro práci na interaktivní tabuli. 

Metodický pokyn 

Prezentace slouží k procvičení učiva ve 2. ročníku – Druhy vět. Po kliknutí 
zpětná kontrola. K ověření učiva slouží pracovní list „Druhy vět – opakování.“ 
25 minut 

Použité zdroje http://office.microsoft.com 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0820  
Název materiálu Druhy vět - opakování 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žáci skládají věty, určují druh vět, doplňují znaménka na konci vět. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 
Pracovní list je určen k opakování a upevňování učiva o větách ve 2. ročníku. 
30 minut 

Použité zdroje 

[1] http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ 
[2]http://www.clker.com/clipart-maple-leaf-13.html 
*3+ vlastní tvorba autora 

 


