
Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
pro 2. ročník ZŠ

český
jazyk

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 2. ročník

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada titulů Procvičování pravopisu – český jazyk
pro 1. stupeň ZŠ:

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic  
   a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka  
   na 1. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů na základě  
   zkušeností s výukou na 1. stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných  
   ve 2. ročníku – psaní u/ú/ů, psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých  
   souhláskách, párové souhlásky, skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě,  
   psaní velkých písmen a souhrnné opakování.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

ISBN: 978-80-7563-122-0



Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv 
způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

www.etaktik.cz

Autorka:

Odborná spolupráce:

Jazyková korektorka:

Grafická úprava a sazba:
Ilustrace:

Návrh obálky:

Produktový manažer:
Projektový manažer:

ISBN: 

Copyright: 
Vyrobil a vydal: 

Procvičování pravopisu – český jazyk 
pro 2. ročník ZŠ

Mgr. Zdena Effová

Mgr. Věra Štefánková, Mgr. Ivana Hořínková

Mgr. Věra Štefánková

MgA. Kristýna Košutová, Sára Doležalová
MgA. Kristýna Košutová
Mgr. Martin Pavlík, Sára Doležalová

Mgr. Lucie Pěnkavová
Ing. Jaroslav Brdjar

978-80-7563-122-0
1. vydání, 2018

© Vydavatelství Taktik International, s.r.o., Praha 2018
Taktik International, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7



Obsah
...................................................................................... 2

...........................3

...........................................................................15

..................................................27

....................................................................29

.....................................................................32

.......................................................................................................36

Kapitola 1. – Psaní u/ú/ů 

Kapitola 2. – Psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

Kapitola 3. – Párové souhlásky

Kapitola 4. – Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

Kapitola 5. – Psaní velkých písmen 

Kapitola 6. – Souhrnné opakování

Klíč k řešení

JMÉNO

ŠKOLA

TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK



2

3) do hl bokých les , ostrý n ž, k s dort ,

žitečná informace, hl boká t ň, kabelka

z k že, nářadí v k lně, žasně šikovný m ž, 

lita mořského mlže, řední hodiny, horský 

v dce, cvičební bory, hl boká klona, 

nemotorné sl ně

 Psaní u/ú/ů 

1) p vodní  obyvatelé, plně plné myvadlo, měsíc 

v plňk , máme sm l , domácí koly, d myslný 

přístroj, d ležité poselství, klizený pokojíček, hromada černého

hlí, divadelní k lisy, jako k l v plotě, hejno h s,  lisný 

princ, p jčovna kol, nahor  a dol , spěšný žáček, 

p jdeme koupit h l, vzdálené dolí

2) m j hřebínek, přišel dom , měsíce nor a d ben, 

r zné zboží, žasný nápad, nápadný čes, maličká 

k lička, po žitá žínka, zářivá d ha, pádný d vod, 

plastový hloměr, pil lka s vitamíny, terý a středa, 

k rz šití, vyšívaný br s, sladká hr ška, splacená 

p jčka, d tá h lka

Doplň u/ú/ů. 

z 23

z 19

  1.                                                                               

z 21
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2.
Psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

Doplň i, í/y, ý.

z 28 z 40

dlouh  t den

zn čená ž dle

k selý c trón

š kovn  tat nek

č st  př bor

oloupané vaj čko

blízká vesn ce

prudk  poh b

stará ch še

zhluboka d chat

r chlý poh b

malý zaj ček

pták č žek

plod  ovoce

hrd  bojovn k

hodné d tě

neděln   sn daně

salát k večeř

Rad m kráj  sýr

kraj c chleba

svač me sušenk

nejraděj  běž m ráno  

housk   a koláčk

chod m r chle

do školn  j deln

pan  kuchařk

vař  dobrá j dla

miluj  koč čku

kuřec  ř zk

kaš čka s cukrem

chod m do druž n

mladš  sestra J ř nka

řek  a r bník

poř d m si r bičku

č perné dět čk
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3.
Párové souhlásky

Doplň ž/š.

Svatá Ane ka Česká

připravené batů ky

bě  rychle do školy

naše teta Bo ka

li ka Bystrou ka

zralé hru ky

viděl je ka

kalu  je louže

pohádková 
kní ka

princezna 
Kolobě ka

výtvarné 
krou ky

ustlané lů ko

mří  na oknech

mu ka octomilka 

fialová stu ka

průtr  mračen

vzácná so ka

lovecký nů

sportovní pu ka

nehořlavá podlo ka

ošetřená poko ka

poma te se blátem

osudná porá ka

pra ce nesou koleje

šedá my ka

překá kový běh

nů ky na nehty

roho ky před dveřmi

vystrkuje rů ky

máma není slu ka

Sně ka je nejvy ší

viděli jsme nosoro ce

srá ka aut na silnici

z 16 z 19
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3.
Párové souhlásky

1) zeleninový salá , zahra ní kompos , vzdálený bo , 

pánevní kos , hnědá polobo ka, selhání předních brz , 

křižova ka polních ces , je čtvr  na pě , znáte dě ka 

z pohá ky, pěstěná bra ka, šlehačkový dor , nemám ještě 

hla , hla ký kamínek z pláže, ve školce si bude hrá ,   

hromá ka listí, zimní kabá , vodovo ní kohou ky, 

nařídil kli  na lůžku

2) den je již krá ký, Kuřá ko a obilí, louka je samý kvě , rukávy 

nad loke , medvě  brtník, sestra Milá ka, nápa ně se 

obléká, mozaikový obkla , stihl to do pá ku, po kal pana 

Potkana, v řece je silný prou , mrazicí pul , razí kuje dopisy, 

široké řá ky, ří ký výsky  chyb, nová sa ba zeleniny, 

vojenská posá ka, znemožnil mu výhle

3) vojenský pocho , zacouval do  vra , vyhlí ka nad 

městem, knížka se zvířá ky, odchy  divoké zvěře, tenisový 

kur , krutý žer , rozvo  teplé vody, závažný důvo , 

pružná lá ka, zasloužený důcho , odle  z letiště, rychlý 

růs , užívaný podcho , výcho  z nádraží, mám o tebe 

staros , zajímavá okolnos , lesní podros

Doplň d/t.

z 23

z 19

z 18
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 Psaní velkých písmen 

(c/C)  ísařovna (z/Z)  ita

milá úřednice (k/K)  lásková

(z/Z)  uzana (h/H)  ejnová

pilot (r/R)  oman (j/J)  andera

(t/T)  atínek Dušan (k/K)  lubko

kokršpaněl (a/A)  zor

vesnice (s/S)  uchá

žokej (v/V)  áňa

jezero (p/P)  lechý

(k/K)  rkonoše jsou naše hory

(v/V)  ltava se vlévá do (l/L)  abe

přijede babička (l/L)  ída

miminko (j/J)  anička pláče

zubařka (j/J)  ana (f/F)  ialová

táborníci (p/P)  epa a (l/L)  uděk

zpěvák (p/P)  etr (j/J)  anda

policista (d/D)  ominik (p/P)  lašil

kuchař (v/V)  lastík

(h/H)  okejista (j/J)  ágr

tetička (k/K) věta (v/V) eselá

(š/Š) taflík a (š/Š) pagetka

(p/P) ampeliška kvete na jaře

(j/J) armila si koupila boty

malíř (j/J) osef (l/L) ada

(š/Š) iroké nudle

motýl (e/E) manuel

pohádka 
s (p/P) opelkou

(v/V) odník 
(č/Č) esílko

(l/L) áďa má narozeniny

(m/M) orče (š/Š) mudla

(k/K) omáry láká světlo

(l/L) achtan (m/M) eloun

(d/D) oručovatelka 
(h/H) loušková

(s/S) polužačka (m/M) artina

(m/M) ěsto (p/P) raha

prezident (h/H) avel

(k/K) ocourek (m/M) ourek

(v/V) ychovatel (b/B) atulka

Doplň malé, nebo velké písmeno.

z 29 z 30

5.                                                                              
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5.                                                                              

 Psaní velkých písmen 

nesu sešit (t/T) omášovi

bratranec (j/J) aromír

(v/V) iktor kope do míče

(v/V) laštovka staví hnízdo

pohádkový jelen (v/V) ětrník

(b/B) abička vypráví pohádky

(m/M) edvěd (m/M) íša

rychlík jede do (k/K) olína

(v/V) everka (z/Z) rzečka

(t/T) etička z (o/O) stravy

řidič (v/V) ladimír

(k/K) arolína píše úkol

letuška (s/S) abina

princezna (l/L) ada

hrad (k/K) arlštejn

sklenář (v/V) ychodil

autobus jede do (o/O) lomouce

(h/H) ora (ř/Ř) íp

letiště v (b/B) ratislavě

zavoláme na (k/K) amilku

(p/P) avel si nasadil čepici

(s/S) oused pan (b/B) rzobohatý

kouzelník (č/Č) áryfuk

(m/M) onika je baletka

(k/K) ominík (m/M) atýsek

červená (r/R) ůžička

(s/S) estřenice (b/B) arborka

(n/N) udlová polévka

družičky (j/J) ana a (j/J) itka

kravička (b/B) ělka

pověst o (h/H) orymírovi

(š/Š) vadlena (a/A) délka

(v/V) ítek trénuje kotouly

jmenuji se (p/P) etr (n/N) ovák

(š/Š) imon mi podal knihu

procházky v lese (ř/Ř) áholci

(l/L) oupežník (r/R) umcajs

(k/K) nihovnice (h/H) anka

Doplň malé, nebo velké písmeno.

z 23 z 27



34

6.
Souhrnné opakování

Doplň chybějící souhlásku. 

kamenný scho

nemá žádný důvo            

anana  na mi ce

ú ký průcho  mezi domy

umí dobře če ky

odbíjejí vě ní hodiny

čerstvá sodo ka

dechová hu ba

cyklistický závo

ko  má žlutý zobák

příkrý bře

klavír je samá kla ka

mám s tebou samý kří

vítr se stočil na ji

mateřská lá ka

le  má krátké nohy

lí kový oříšek

vydlabaná tyke                   

masá  za

záha ná ma ka

pozoruje zápa  slunce

Milo  a jeho mi ka

zahraniční le

prozrazený úkry

chy  jako máku

sportovní přeno

náš obra

ní ký vů

zarámované obrá ky

zasáhl okno ohry kem

položil zajímavou otá ku

sedl si na paře

neměl mnoho peně

z 18 z 21
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6.
Souhrnné opakování

Doplň dě, tě, ně, bě, pě, vě nebo mě.

sto a vesnice

v zi  napadl sníh

ve skle  na uhlí

kuře v trou

sla  mrholí 

no  založený záhon

žijeme pocti

nastrouhej hru  mrkev

pečli  vyklepej koberec

dívala se hlou

jezte zdra

Sla na a Li na

vlhko v do

na stro  sedí moucha

klobouk na hla

botník na chod

ve vo  plave lice

schoval se v já

vodník sedí na vr

kamínek v bo

broučci v trá

k tináč na ok

sváteč  se oblečte

školní locvična

zralé třeš

kvetoucí jablo

hruš  v sa

rka se ší do školy

Š pán vesluje

dosedl kce

med d h dý

malé dí

hravé ko  

lovlasá stařenka

os tlená ulice

s ží vánek

vů  konvalinek

ješ  nic nevíme

k ták je zelenina

vichřice sní 

domácí zení

zabal si své ci

z 23 z 25
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