
11. května 2020 

Když Pipi dolezla nahoru, položila ___________________ jedním koncem na s__lnou 

větev a druhý konec opatrně sunula k podkrovnímu oknu. Tak si z prkna udělala 

_______________ ze stromu do okna. Lidé na náměstí úplně ztichli. Nikdo ze sebe 

nev__pravil ani slovo. Pipi se v__houpla na prkno a usmála se na oba chlapce 

v podkroví. Pak přeběhla po prkně a skočila oknem rovnou do ___________________. 

„Máte tu teploučko, dnes už víc top__t nemusíte,“ řekla Pipi. Vzala si na jednu ruku 

jednoho __________________ a na druhou druhého a v__lezla zpátky na prkno. „Teď 

bude legrace, zahrajeme si na provazolezce.“ Když došla doprostřed prkna, zvedla 

jednu nohu do v__šky jako v _________________. Dav na náměstí se zachvěl. Vzápětí 

Pipi ztratila botu a několik starších paní omdlelo. Dostala se však s oběma chlapci 

šťastně až na strom. Tam uvázala oba chlapce námořnickým _________________ a 

spustila je pomalu dolů, kde už na ně čekala jejich šťastná __________________. 

1. chlapečka - prkno - uzlem - most - cirkuse - maminka - místnosti 

2. slovní druhy – když - __, Pipi - __, dolezla - __, nahoru - __, položila - __, jedním - __ 

3. pády – Pipi - __, prkno - __, koncem - __, větev - __, konec - __, oknu - __, prkna - __ 

4. slova prkno – prknem – prknu – prkna jsou JINÉ TVARY JEDNOHO SLOVA / SLOVA PŘÍBUZNÁ 

5. druhý větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ 

6. slovo VĚTEV má 1/2/3 slabiky, 5/6/7 písmen, 5/6/7 hlásek 

7. stavba slova DOLEZLA ; slova příbuzná - _________________, __________________ 

______________________________________________________________________ 

i/y – je m__  z__ma, přijď brz__, to je nov__nka, z__vá únavou, z lesa se oz__vá houkání 

v__ra, slep__š je beznohý plaz, op__lené květy, páv si v__kračuje p__šně, hlas__tě 

p__skat, pap__rový p__tlík, p__štící netop__ři, živí se hm__zem, běží l__ška k Táboru, 

lovili b__zony, divoká zv__řata, M__lena se zm__lila, kob__la klop__tla, rozčep__řené 

vlasy, je nev__ditelný, spl__vá s prostředím, v__skočil v__soko, v__trhával p__r, 

v__znamný den, v__nikající v__sledek, v__ská ve vlasech, v__sel na laně, v__borně 

______________________________________________________________________ 

 

___________________________ určují vlastnosti podstatných jmen nebo říkají, čí jsou 

___________________________ zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují 

 

Přídavná jména zakroužkuj oranžově, zájmena zakroužkuj zeleně 

 ON      TO    MALÝ  TITO  TATO             ONI 

 BABIČČINA TENTO BRATOVO JÁ  TY  JARKOVO    



11. května 2020 

DOPLŇ SLOVESA DO VĚT 

 1) I _____________________ A STORY BOOK 

 2) I _____________________ A LETTER FOR YOU 

 3) I _____________________ VERY HIGH 

 4) YOU __________________ WITH BALL 

 5) YOU __________________ VERY FAST 

 6) YOU __________________ ALONG THE PAVEMENT 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


