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Závěrečná prověrka z českého jazyka – 2. třída
Jméno: 

Diktát:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

1. Doplň  slova    :  

- raz, š-mpanz, v-dec, ch-trá, z-stal, p-šinka, roho-ka, st-l, mu-ka, kv-tináč,
kdy-, bratř-ček, vžd-ck-, chlé-, strá-, pohy-, -roda, m-síc, hlá-ka, krok-

2. Podtrhni v     diktátě:   větu tázací – hnědě, větu rozkazovací - zeleně

3.  Naznač slabičnou a hláskovou stavbu slov (značky x a o):

rozhýbal                       Bětuška                     uloupit                       krk 

4. Seřaď a zapiš slova podle abecedy:   

šíp, koník, hříbě, mýdlo, lov, zub, voda, co, alej, den, jelen, pes

5.  Urči slovní druhy: 

papír - ---------------------------               utekl - ---------------------------------
na    - ---------------------------                a       - ---------------------------------
vyskočila - ---------------------               strom - ---------------------------------

             

6.  Doplň a podtrhni vlastní jména:

-ůň  -incek, -es  -rok, -ák  -arásek, -ěsto  -raha, -eka  -dra, -ohoří  -eskydy,
-estra  -lena, -ora  -něžka, 



7.  Podtrhni  slovesa a zapiš, zda se jedná o větu nebo souvětí:

     Babička a dědeček přijedou v neděli na návštěvu.                       ----------------
     Iva seděla na lavičce a Pavel okopával záhonek.                         ----------------
     Zítra natřeme plot.                                                                        ----------------
     Přišel do školy pozdě, protože zaspal.                                         ----------------

8. V     souvětích   - každou větu zvýrazni jinou barvou
                         - zapiš počet vět
                         - podtrhni spojovací výrazy

        Budulínek lišce otevřel, protože mu slibovala, že ho povozí na ocásku.   ----
 
        Když nebudu hodný, nedostanu žádnou pochvalu.                                    ----

9.  Utvoř vhodná souvětí s     těmito spojkami:  

--------------------------------------------------, ale ----------------------------------------.

Kdyby------------------------------------------, --------------------------------------------.

--------------------------------------------------, protože ----------------------------------. 

Sebehodnocení žáka (podtrhni, dopiš):

Na prověrku jsem se připravoval(a):              vůbec – málo – hodně
                                                                         sám – s rodičem – s někým jiným

Myslím, že prověrka dopadne ……………………… a dostanu ……………………..

Hodnocení učitele:     



Závěrečná prověrka z českého jazyka – 2. třída
Jméno: 

Diktát:
V trávě na louce můžeme najít spousty hub, jahod a borůvek. Tatínek s Vojtou 
opravují boty. Po cestě utíkal pes Azor. Rádi posloucháme ptačí cvrkot. Kteří ptá
ci tam trylkují? Neběhejte po tom chodníku!

1. Doplň  slova    :  

úraz,šimpanz,vědec,chytrá,zůstal, pěšinka, rohožka, stůl, muška, květináč,
když, bratříček, vždycky, chléb, stráž, pohyb, úroda, měsíc, hlávka, kroky

2. Podtrhni v     diktátě:   větu tázací – hnědě, větu rozkazovací - zeleně

3.  Naznač slabičnou a hláskovou stavbu slov (značky x a o):

roz/hý/bal                       Bě/tuš/ka                     u/lou/pit                       krk 
         xox xo xox                    xxo xox xo                    o  xo  xox                     xØx

4. Seřaď a zapiš slova podle abecedy:   

šíp, koník, hříbě, mýdlo, lov, zub, voda, co, alej, den, jelen, pes
alej, co, den, hříbě, jelen, koník, lov, mýdlo, pes, šíp, voda, zub

5.  Urči slovní druhy: 

papír – podstatné jméno               utekl - sloveso
na    - předložka                            a       - spojka
vyskočila - sloveso                       strom – podstatné jméno

             

6.  Doplň a podtrhni vlastní jména:

         kůň V  incek  ,pes B  rok  ,žák K  arásek  ,město P  raha  ,řeka O  dra  ,pohoří  B  eskydy  ,
         sestra  A  lena  , hora  S  něžka  , 



7.  Podtrhni  slovesa a zapiš, zda se jedná o větu nebo souvětí:

     Babička a dědeček přijedou v neděli na návštěvu.                       věta
     Iva seděla na lavičce a Pavel okopával záhonek.                         souvětí
     Zítra natřeme plot.                                                                        věta
     Přišel do školy pozdě, protože zaspal.                                          souvětí

8. V     souvětích   - každou větu zvýrazni jinou barvou
                         - zapiš počet vět
                         - podtrhni spojovací výrazy

        Budulínek lišce otevřel, protože mu slibovala, že ho povozí na ocásku.   3
 
        Když nebudu hodný, nedostanu žádnou pochvalu.                                    2

9.  Utvoř vhodná souvětí s     těmito spojkami:  

Řeknu vám to, ale nikomu to neprozraďte.

Kdyby přišla babička, nabídni jí bábovku.

Dnes nemám domácí úkol, protože jsem zapomněl sešit. 

Sebehodnocení žáka (podtrhni, dopiš):

Na prověrku jsem se připravoval(a):              vůbec – málo – hodně
                                                                         sám – s rodičem – s někým jiným

Myslím, že prověrka dopadne ……………………… a dostanu ……………………..

Hodnocení učitele:     
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