
25. května 2020 

Po cestě jel koňský povoz naložený p__tli. B__ly to těžké p__tle a bylo jich na voze 

hodně. A kůň b__l starý a ________________. Najednou sjelo jedno kolo do 

__________________. Kočí Blomsterlund se strašně rozzlobil, jako by za to mohl 

_______________. V__táhl ______________ a začal koně b__t. Kůň se namáhal ze 

všech s__l, aby vůz vytáhl na silnici, ale nešlo to. Blomsterlund byl pořád vzteklejší a o 

to víc koně bil. Dětem bylo koně l__to, že se málem rozplakaly. Vtom se 

k Blomsterlundovi přiřítila Pipi, chytla ho kolem pasu a vyhodila ho šestkrát v__soko do 

__________________. „Pomóc, pomóc!“ křičel zděšeně Blomsterlund. Pipi mezitím 

v__přáhla v__čerpaného koně z vozu a řekla mu: „Ták, koníčku, teď budeš mrkat na 

drát!“ Pak jednoduše koně zvedla a odnesla ho do _________________ vedle 

Blomsterlundova domu. Když se Pipi vrátila, popadla jeden z těžkých pytlů a naložila ho 

Blomsterlundovi na ________________. „A teď uv__díme, jestli umíš taky nosit, a ne 

jenom práskat bičem.“ Blomsterlund se trmácel s p__tlem na zádech až k domku, 

hrozně u toho ________________, Pipi šla za ním a táhla sama celý vůz. „Ať žije Pipi!“ 

křičely děti.  

1. doplň - bič - záda - unavený - příkopu - stáje - vzduchu - funěl - kůň 

2. slovní druhy – po -__, cestě - __, jel - __, koňský - __, povoz - __, naložený - __, pytli - __ 

3. pády – cestě - __, povoz - __, pytli - __, voze - __, kolo - __, příkopu - __, silnici - __ 

4. první větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ 

5. Pipi ho odnesla do Blomsterlundova domu.  1) podtrhni vodorovně PoJ v 1. pádě 

       2) podtrhni vlnovkou sloveso 

       3) modře zakroužkuj zájmeno 

       4) oranžově zakroužkuj PřJ 

6. stavba slova  O D N E S L A ; slovo příbuzné - _____________________________ 

7. škrtni slovo, kde není slabikotvorné R  MRKAT / PRÁSKAT / TRMÁCET 

8. ve slově ZDĚŠENĚ je  STEJNÝ POČET HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK 

_____________________________________________________________________ 

 

i/y – krutá z__ma, z__val únavou, kapr l__sec, v__šplhal po laně, v__sel na šňůře, mlsný 

jaz__ček, nev__ňátko, je to její v__na, z lesa se oz__vá houkání v__ra, v__ra v boha, na 

hladině se v__tvořil v__r, v__borné v__svědčení, v__nikající v__sledky, v__soký v__kon, 

v__šší rychlost, nejvyšší hora Moravy je Praděd, s__rové maso, m__ska s rýží, v__ložil 

náklad, v__nes koš, něco v__m__sli, zb__l sám, zb__l psa, sb__l prkna k sobě, přib__l 

do třídy, přib__l obraz na zeď, nab__l pušku, nab__l majetek, dlouhé b__dlo 
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