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Český jazyk pro 1. stupeň ZŠ II. 

 

Soubor materiálů je určen pro výuku českého jazyka pro 2. , 3. a 4. ročník 

základní školy. Materiály jsou určené k procvičování a opakování. Některé 

materiály se dají používat na interaktivní tabuli, většina v papírové podobě. 

 

101 Slovní druhy 2. a 3. ročník procvičování sloves 

102 Slovní druhy 2. a 3. ročník procvičování spojek 

103 Psaní u – ú - ů 2. a 3. ročník procvičování doplnění    
u – ú – ů, tvoření slov a 
vět 

104 Vlastní jména 2. a 3. ročník procvičování psaní 
velkých písmen 

105 Párové souhlásky 2. a 3. ročník úvod, procvičování         
s – z, š - ž 

106 Párové souhlásky 2. a 3. ročník procvičování d – t, ď -ˇt 

107 Párové souhlásky 2. a 3. ročník procvičování b – p,         
h - ch 

108 Párové souhlásky 2. a 3. ročník procvičování v - f 

109 Věta jednoduchá 3. ročník úvod, základní skladební 
dvojice 

110 Souvětí 3. ročník Seznámení se souvětím, 
spojovací výrazy, větné 
vzorce 

111 Věta jednoduchá a souvětí 2. a 3. ročník Testování, základní 
skladební dvojice 

112 Význam slov 2. a 3. ročník úvod, procvičování slov 
souznačných 

113 Význam slov 2. a 3. ročník úvod, procvičování slov 
protikladných 

114 Slovní druhy 2. a 3. ročník procvičování předložek 

115 Slova příbuzná 2. a 3. ročník kořen, tvoření slov 
příbuzných 



116 Vyjmenovaná slova 3. a 4. ročník procvičování psaní i,í a 
y,ý po souhlásce b 

117 Vyjmenovaná slova 3. a 4. ročník procvičování psaní i,í a 
y,ý po souhlásce l 

118 Vyjmenovaná slova 3. a 4. ročník procvičování psaní i,í a 
y,ý po souhlásce m 

119 Vyjmenovaná slova 3. a 4. ročník procvičování psaní i,í a 
y,ý po souhlásce p 

120 Vyjmenovaná slova 3. a 4. ročník procvičování psaní i,í a 
y,ý po souhlásce s 

 


