
19. května 2020 

Když došli na náměstí, řekla Pipi: „Tak se dáme do nakupování. Nejdřív b__ch si koupila 

_________________.“ „Copak ty umíš hrát na piano?“ _________________ se Tomy. 

„Jak to mám vědět, když jsem to ještě n__kdy nezkusila!“ odpověděla Pipi. Nemohli 

však žádný ________________ s piany najít. Když došli k obchodu, kde se prodávaly 

bonbóny, zůstali stát. Před v__kladem stál houf dětí, které si dobroty prohlížely. Byly 

tam veliké _______________ plné červených, modrých a zelených bonbónů, dlouhé 

řady tabulek čokolády, hromádky ________________ a těch nejsvůdnějších 

čokoládových koulí. Jenže děti neměly na ty dobroty peníze. „Pipi, pojďme do tohohle 

obchodu!“ v__hrkl Tomy a zatahal Pipi za _______________. „Do tohohle obchodu 

rozhodně půjdeme!“ prohlásila Pipi. „A to až _______________ dovnitř!“  

 

1. krabice - šaty - piano - obchod - podivil - úplně - žvýkaček 

2. slovní druhy – když - __, došli - __, na - __, náměstí - __, řekla - __, do - __, nakupování - __ 

3. pády – náměstí - __, Pipi - __, nakupování - __, piano - __, obchod - __, piany - __ 

4. „Pojďme do tohohle obchodu!“ je věta OZNAMOVACÍ / PŘACÍ / TÁZACÍ / ROZKAZOVACÍ 

převeď ji na větu  1) oznamovací - _________________________________________ 

    2) přací - _______________________________________________ 

    3) tázací - ______________________________________________ 

5. modře podtrhni souvětí  V1, které V2. 

6. slovo KOUPILA má  STEJNĚ HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK / VÍCE PÍSMEN 

7. stavba slova NAKUPOVÁNÍ ;  slovo příbuzné - _____________________________ 

     slovo opačné - ______________________________ 

8. slova červených, modrých, zelených jsou PŘÍBUZNÁ / SOUZNAČNÁ / SOUŘADNÁ 

______________________________________________________________________ 

i/y – sl__ším b__t zvony, nepl__tvej vodou, spl__vá na hladině, vlasy jí spl__vají na 

záda, b__dlí v Litom__šli, l__ché a sudé, l__chokop__tník, to to bl__zko, nad L__sou 

horou se zabl__sklo, pěkný obl__čej, top__me pl__nem, nebezpečná pl__seň, ml__t 

ob__lí ve ml__ně, jedeme pl__nule, hlas__tě pol__kat, dítě vzl__kalo, kapr l__sec, 

l__tkový sval, M__lan je dobrý l__žař, pl__šový medv__dek, pel__něk je b__lina, 

l__kožrout je brouk, l__čí příběh, p__tlák nal__čil past na l__šku, l__že zmrzlinu  

______________________________________________________________________ 

 

U podstatných jmen určujeme ______________, _____________, _______________ 
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________________________________________________________ 

 

Doplň CAN / CAN´T 

A FISH ____________ SWIM.   A DOG _____________ RUN.  

A FROG ____________ FLY.   A CAT ______________ SING A SONG. 

A HORSE _____________ JUMP.   A MOUSE _____________ DRIVE A CAR. 

A SNAKE _____________ WALK.  A WOLF _____________ HUNT. 

A FLY ____________ DRAW A PICTURE. A TURTLE ____________ DANCE 


