
29. května 

K terči se postavil jeden moc vznešený pán se zlatým řet__zkem kolem krku. Vzal 

_______________a potěžkal ji. „Dávejte pozor, ukážu vám, jak se to dělá. Ab__ste 

věděli, co je to střelecké ______________.“ Pán zacílil. První v__střel – vedle, druhý 

výstřel – zase vedle! Třetí a čtvrtý výstřel – všechno vedle! Pátým výstřelem pán zasáhl 

jen ______________ terče. „Máte m__zerné pušky!“ _______________ se vznešený 

pán a hodil pušku na pult. Pipi ji vzala a nab__la. „V__, pane, umíte krásně střílet,“ řekla 

Pipi. „Příště budu střílet přesně tak, jak jste nám to _________________, a ne takhle!“ 

Bum, bum, bum, bum, bum! Pět výstřelů a všechny doprostřed terče. Pak Pipi koupila 

ze jeden zlatý peníz l__stky na překrásný ________________, kde seděly děti na 

černých, b__lých a hnědých dřevěných koních, kteří v__padali jako živí. Vozili se na 

kolotoči celou hodinu, dokud Pipi neřekla, že už z toho začíná šilhat a že b__ se už raději 

měli jít podívat ________________.  

1. umění - pušku - ukazoval - okraj - jinam - zlobil - kolotoč 

2. slovní druhy – k - __, terči - __, postavil - __, jeden - __, vznešený - __, zlatým - __ 

3. pády – terči - __, pán - __, řetízkem - __, krku - __, pušku - __, výstřelem - __ 

4. stavba slova  P O S T A V I L ; slovo příbuzné 1) PoJ - _________________________ 

       2) PřJ - __________________________ 

       3) sloveso - ______________________ 

5. napiš slovo souznačné ke slovu zacílil - _____________________________________ 

6. slovo VĚDĚLI má 3/4/5 slabiky, 6/7/8 písmen, 6/7/8 hlásek 

7. …vypadali jako živí. Jakým slovním druhem je slovo živí? _______________________ 

8. napiš větu, kde slovo živí bude slovesem - __________________________________ 

9. slovo dřevěných má STEJNÝ POČET HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK / VÍCE PÍSMEN 

______________________________________________________________________ 

i/y – loď v__plula, na hladině se v__tvořil v__r, ukl__ď si ob__vací pokoj, v__žle je pes, 

barevný v__kres, prádlo v__sí a us__chá, v__stava obrazů, ukl__zečka v__tírá podlahu, 

dědeček l__čí nap__navý příběh, měl b__ b__t mráz, v__loha v obchodě, tenisový 

m__ček, přijď brz__, dlouhý jaz__k, oz__vá se houkání v__ra, bolí mě l__tkový sval, 

brz__čko sv__tá, námořníci sv__nuli plachtu, pozor na sm__k, housle a sm__čec, 

zm__je zas__čela a zm__zela, na buchty nas__pala cukr, kašle a s__pá, s__to na nudle 

______________________________________________________________________ 

 

V1, ale V2. _____________________________________________________________ 



29. května 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Člověk patří mezi OBRATLOVCE / BEZOBRATLÉ 

Kostra je oporou těla a ____________________ vnitřní orgány (např. _____________) 

Kostra se skládá z ____________________ 

Základem kostry je _________________ složená z ___________________ 

Páteř je pružná a ohebná ANO / NE 

Kostra hlavy se nazývá ___________________ a chrání ______________________ 

_____________________________ chrání srdce a __________________________ 

________________________ napojuje se na dolní část páteře 

Pohyb nám umožňují kosterní _____________, které jsou připojeny ke ____________ 

Kosterní svaly se mohou ___________________ a ___________________ 

Kosterní svaly musíme pravidelně ___________________, jsou důležité pro správné 

držení ___________. 

Nejmenší kosti v těle jsou v _____________. Nazývají se kladívko, kovadlinka a třmínek 

Nejdelší a nejtvrdší kost se nazývá _____________________ 


