
20. května 2020 

Před obchodem se mezitím seběhla spousta dalších __________________ a všechny 

koukaly dovnitř a málem omdlévaly vzrušením, když v__děly, co toho Pipi nakupuje. 

Pipi musela odběhnout do hračkářství koupit ________________, ab__ měla všechny 

sáčky s modrými, zelenými a červenými bonbóny a také s různými čokoládami a 

žv__kačkami jak odvézt. Když v__jela z _________________ s voz__kem naplněným 

sladkostmi, rozhlédla se a křikla: „Ten, kdo nerad bonbóny, ať udělá krok vpřed!“ 

Nepředstoupil nikdo. „Zvláštní věc,“ pronesla Pipi. „Je tu někdo, kdo bonbóny jí?“ 

Předstoupilo třiadvacet dětí. Tomy a Anika samozřejmě mezi nimi. „Tomy, otevři 

__________________,“ řekla Pipi. Tomy otevřel sáčky a pak se pustili do bonbónů a 

b__la na ně podívaná, jakou ___________________ ještě nezažilo. Všechny děti si 

nacpaly plnou ______________ bonbónů. Červených, které se rozpl__vají na kašičku, 

kyselých zelených, jahodového želé i lodiček z lékořice a samozřejmě čokoládových. 

„Mně se zdá, že budu muset koupit ještě osmnáct _________________, jinak na z__tra 

nezbude nic,“ řekla Pipi. 

1. pusu - obchodu - dětí - vozík - městečko - kilo - sáčky 

2. slovní druhy – před - __, obchodem - __, seběhla - __, dalších - __, a - __, koukaly - __ 

3. pády – obchodem - __, dětí - __, vzrušením - __, hračkářství - __, vozík - __, sáčky - __ 

4. slovo seběhla má 1/2/3 slabiky, 7/8/9 písmen, 7/8/9 hlásek 

5. „Tomy, otevři sáčky.“ je  to věta PŘACÍ / OZNAMOVACÍ / ROZKAZOVACÍ / TÁZACÍ 

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

7. stavba slova NAKUPUJE ; slovo příbuzné - _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

i/y – m__t radost, m__t nádobí, přem__šlej, odp__kat si trest, p__kat do 100, dobrý 

p__lot, spl__vat na hladině, m__ a v__, m__tina v lese, bezobratlí hm__z, zam__kej 

b__t, auto dostalo sm__k, p__r je plevel, v__skytuje se na plích, rozčep__řené vlasy, 

lep__dlo na pap__r, p__rát Jack, zazp__vej m__ p__sničku, měl b__s p__lně cv__čit, 

dej nádobí do m__čky, prop__sovací tužka, dětské p__skoviště, klop__tat, l__ska je 

ořech, prasklá om__tka, p__šná princezna, p__tlík na svačinku, můj s__n, třp__tivé 

zlaťáky, p__tlák l__čí past, dědeček l__čí příběh, nasob__lka, houba p__chavka, 

v__borné v__svědčení, v__konal práci, v__robil pol__čku, v__stava prací, v__t věneček 

_____________________________________________________________________ 

 

Doplň přídavná jména 

(čí) ________________________ most, (čí) ____________________ tužka 
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