
26. května 2020 

V městečku měli jarmark. B__val prav__delně ________________ do roka a děti se na 

něj vždycky těšily, že se nemohly ani dočkat. V den jarmarku to v městečku v__padalo 

docela jinak než obv__kle. Všude bylo plno _______________, ______________ vlály, 

na náměstí stála spousta _______________, kde se prodávaly samé nádherné věci, a 

bylo tak rušno, že to byl zážitek jenom se projít po ul__cích. Ze všeho nejlepší byla 

_________________ na okraji města, s kolotočem a střelnicemi a divadýlkem a 

spoustou jiných věcí. Taky tam měli ________________. Ve zvěřinci byla divoká 

zv__řata z celého světa, tygři, obrovští hadi, op__ce a lvouni. Když jste stáli před 

zvěřincem, sl__šeli jste odtamtud řev a všelijaké vrčení, jaké se tu jindy nikdy 

neoz__valo. A kdo měl peníze, mohl jít dovnitř a všechno si ____________________. 

1. prapory - pouť - jednou - prohlídnout - lidí - stánků - zvěřinec 

2. slovní druhy – v - __, městečku - __, měli - __, jarmark - __, býval - __, pravidelně - __ 

3. pády – městečku - __, jarmark - __, děti - __, prapory - __, náměstí - __, stánků - __ 

4. v posledním větném celku jsou 2 / 3 / 4 slovesa v určitém tvaru 

5. ve slově spousta je STEJNĚ HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK / VÍCE PÍSMEN 

6. ve slově měli je STEJNĚ HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK / VÍCE PÍSMEN 

7. ve slově vrčení JE / NENÍ slabikotvorné R 

8. tygři, opice, hadi, lvouni jsou slova NADŘAZENÁ / SOUŘADNÁ / SOUZNAČNÁ 

9. stavba slova STŘELNICEMI ;  1) 1. pád JČ - ______________________________ 

     2) 6. pád MnČ - ______________________________ 

     3) příbuzné PoJ - _____________________________ 

     4) příbuzné PřJ - _____________________________ 

     5) příbuzné sloveso - _________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

i/y – sb__rat mal__ny, v__b__rat si boty, zapom__nat, čaj z pel__ňku, b__dlí 

v L__tom__šli, hrad B__tov, zámek S__chrov, vlci v__li na měsíc, pl__šový mazl__ček, 

medv__dek m__val, šp__navé um__vadlo, s__lný B__voj, v__sí na laně, M__lan se zm__lil, 

auto dostalo sm__k, housle a sm__čec, v__kotlaný pařez, kéž b__ b__lo hezky, zvony 

odb__ly půlnoc, p__lník na nehty, v z__mě rádi l__žujeme, Praha Ruz__ně, přijťe brz__, 

mlsný jaz__k, jak ses v__spala?, v__nikající v__kon, zb__tečný faul, brz__čko 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ZKONTROLUJ SI SLOVO BRZIČKO… PÍŠE SE V NĚM MĚKKÉ I, I KDYŽ VE SLOVĚ 

BRZY SE PÍŠE TVRDÉ Y… JE TO PROTO, ŽE KOŘEN JE BRZ A PŘÍPONA JE -Y/-IČKO 



26. května 2020 

Chod celého těla řídí  ŽALUDEK / TENKÉ STŘEVO / MOZEK / LEDVINY 

Svět kolem sebe vnímáme pomocí ŽALUDKU / SRDCE A CÉV / SMYSLŮ / PLIC 

Tento vnitřní orgán zajišťuje dýchání  JÁTRA / ŽALUDEK / PLÍCE / SRDCE A CÉVY 

Zajišťují oběh krve  SRDCE A CÉVY / ŽALUDEK / LEDVINY / JÁTRA 

Krví se po těle rozvádí  POT / KYSLÍK A ŽIVINY / NEPOTŘEBNÉ LÁTKA 

Zpracovává potravu  KONEČNÍK / PLÍCE / MOZEK / ŽALUDEK 

Čistí krev, zachycují škodlivé látky a přebytečnou vodu       LEDVINY / PLÍCE / ŽALUDEK 

Odstraňují škodlivé látky PLÍCE / MOZEK / SRDCE / JÁTRA 

Zde přecházejí živiny do krve TENKÉ STŘEVO / ŽALUDEK / MOZEK / PLÍCE 

 

Vnitřní orgány (mozek, plíce, žaludek, játra, ledviny, střevo, srdce) pracují bez našeho 

vědomí ANO / NE 

 

Uč str 62 Člověk PATŘÍ / NEPATŘÍ mezi obratlovce 

  Člověk MÁ / NEMÁ uvnitř těla kostru 

  Kostra je _______________ těla a _________________ vnitřní orgány 

  Kostra se skládá z __________________________ 

  Základem kostry je _________________________ 

  Páteř je složená z __________________________ 

  Páteř vede z ______________ přes celá ______________ 

  Páteř je pružná a ohebná ANO / NE 

  K páteři jsou připojeny ostatní části kostry 

   1) LEBKA (kostra hlavy) – chrání  PLÍCE / SRDCE / MOZEK 

   2) HRUDNÍ KOŠ – chrání _______________ a _______________ 

   3) KOSTRA HORNÍ KONČETINY – je připojena na HRUDNÍ KOŠ / LEBKU 

   4) PÁNEV – napojuje se na DOLNÍ / HORNÍ část páteře 

   5) KOSTRA DOLNÍ KONČETINY – je napojena na HRUDNÍ KOŠ / PÁNEV 

   6) NEJDELŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ KOST je kost ________________________ 


