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Prvouka str. 59 – K Ů Ž E 

1) KŮŽE pokrývá celé tělo ANO / NE 

2) KŮŽE chrání naše tělo před ______________________________________________ 

3) podle obrázku (řez KŮŽE) zjisti, kolik má KŮŽE vrstev – 1 / 2 / 3 / 4 

4) svrchní část KŮŽE se nazývá ______________________ 

4) POKOŽKA (svrchní část kůže) je citlivá na  

 ______________________ a ____________________ 

5) KŮŽE pomáhá udržovat stálou ______________________ těla 

6) KŮŽE odvádí z těla vodu s rozpuštěnými odpadními látkami – PAT / MAT / POT 

7) po celém těle vyrůstají z KŮŽE _________________, na hlavě _________________  

 a na prstech rukou a nohou vyrůstají z KŮŽE ______________________ 

8) o svoji POKOŽKU, VLASY a NEHTY musíme ________________ a udržovat je __________ 

9) různé zabarvení POKOŽKY způsobuje KOŽNÍ ___________________________________ 



5. května 2020 

„V mrakodrapu hoří!“ Ze všech stran se sb__hali lidé s v__třeštěnýma 

______________. Ulicemi projíždělo hasičské auto, v__trvale _______________. Na 

náměstí před mrakodrapem se shlukly davy lidí a policie se je snažila odehnat, ab__ 

hasičské auto mohlo projet. Z oken mrakodrapu šlehaly _______________ a na 

has__če, kteří se statečně pustili do hašení, se snášela mračna ______________ a 

dýmu. Požár vznikl v přízemí a rychle se šířil do v__šších _______________. Najednou 

se lidem na náměstí naskytla podívaná, která jim vyrazila _______________. Nahoře, 

až těsně pod střechou, b__lo podkroví a v něm okno, které právě otevřela dětská ruka. 

Pak se z okna v__klonili dva malí _______________ a volali o _______________. 

1. troubilo - dech - jisker - očima - plameny - pomoc - pater - chlapci 

2. pády – mrakodrapu - __, stran - __, lidé - __, očima - __, ulicemi - __, auto -__, lidí - __ 

3. slovní druhy – v - __, mrakodrapu - __, hoří - __, ze - __, stran - __, sbíhali - __, s - __ 

4. stavba slova NÁMĚSTÍ ; slovo příbuzné 1) PoJ - _________________________ 

       2) PoJ - _________________________ 

       3) PřJ - __________________________ 

5. první větný celek je věta  ROZKAZOVACÍ / OZNAMOVACÍ / PŘACÍ / TÁZACÍ 

6. druhý větný celek je  VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ 

7. slovo AUTO má  STEJNÝ POČET HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK 

________________________________________________________________________ 

i/y – malý s__nek, tvrdý s__r, v__šplhala po v__sokém žebříku, um__vat tal__ře, v__borné 

v__svědčení, v__nikající v__kon, v__tvořil nab__dku, dob__vání uhlí, d__vadlení hra 

Dob__tí severního pólu, dob__tí mob__lu, nab__té zkušenosti, nab__tý program, 

s__chravé počasí, hb__tá zm__je zas__čela a zm__zela na m__tině, hrad S__chrov, hrad 

B__tov, obec B__lina, hrad Sov__nec, památník v Hrab__ni, dřevěné b__dlo, zb__l sám 

________________________________________________________________________ 

 


