
15. května 2020 

Tomy zdvořile zaklepal na _________________ vily Vilekuly a Pipi jim otevřela 

dokořán. Narozen__nová __________________ se konala v kuch__ni, kde b__lo 

nejútulněji. V přízemí byly jen dva pokoje, ob__vací s jedním kusem náb__tku a ložnice. 

V kuchyni bylo m__sta dost a Pipi to tam pěkně uspořádala. Na podlahu dala 

_________________ a na stůl ________________, který sama ušila. V__šila na něm 

květiny trochu podivného vzhledu, o nichž tvrdila, že rostou v Západní Indii, takže to 

určitě byly správné květ__ny. Záclony byly zatažené a v ____________________ 

praskal oheň. Pan Nilson seděl na truhlíku na dříví a tloukl dvěma poklicemi o sebe jako 

by to byly _________________. V koutě stál kůň, taky byl pozván. Tomy a Anika se 

uklonili a předali Pipi zelený bal__ček a řekli: „Blahopřejeme ti k narozeninám!“ Pipi 

poděkovala a honem balíček rozbalila. Byla v něm hrací skříňka. Pipi se mohla zbláznit 

radostí. Hned ________________ natáhla, uvnitř to začalo cinkat a v tom 

________________ zazněl nápěv písničky. 

1. kamnech - oslava - ubrus - dveře - koberec - cinkotu - skříňku - činely 

2. slovní druhy – zdvořile - __, zaklepal - __, na - __, a - __, otevřela - __, podivného - __ 

3.  

 

 

 

4. zakroužkuj slovo se slabikotvorným R            UBRUS / KOBEREC / TVRDILA / RADOSTÍ 

5. slovo ROSTOU má  STEJNÝ POČET HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK 

6. slovo KVĚTINY má STEJNÝ POČET HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK 

7. stavba slova KVĚTINY 1) jiný tvar slova - ___________________, __________________ 

    2) příbuzné PoJ - ______________________________________ 

    3) příbuzné PřJ - _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

i/y – ledový v__tr, nab__tá puška, nab__tý program, nab__té zkušenosti, b__ložravec, 

Kob__lí rybník, l__skový oříšek, l__ný člověk, obl__bený předmět, v__tvarná v__chova, 

v__borné v__svědčení, zv__šená teplota, nejv__šší hora, v__kend, sv__nout roletu, 

v__lézt na kopec, v__sací zámek, malá v__žka, v__sutý most, v__sí na šňůře, v__ská ve 

vlasech, z lesa se oz__vá houkání v__ra, zv__řené l__stí, blesky bl__skají, jaz__k, je to 

bl__zko, v__zdobit pokoj, cv__čit v pos__lovně, v__konat práci, v__nikající v__sledky 

______________________________________________________________________ 

PřJ - čí ______________________ náměstí,  čí______________________ kniha 

Tomy rod číslo pád  oslava rod číslo pád 

dveře rod číslo pád  kuchyni rod číslo pád 

vily rod číslo pád  přízemí rod číslo pád 

Pipi rod číslo pád  pokoje rod číslo pád 



15. května 2020 

PAMATUJ:    I HAVE GOT  YOU HAVE GOT HE/SHE/IT HAS GOT 

  já mám  ty máš   on/ona/ono má 
 

  WE HAVE GOT YOU HAVE GOT THEY HAVE GOT 

  my máme  vy máte  oni mají 

 

 


