
1. května 2020 

Ale začalo se stm__vat. Pipi přitlačila nos na okno, až v__padal jako 

____________________, a v__hlížela do šera podzimního večera. Vzpomněla si, že už 

několik dní nev__jela na _________________, a rozhodla se, že to udělá ihned. Bude 

to příjemné zakončení pěkné neděle. Nasadila si na hlavu veliký ________________, 

došla pro Pana Nilsona, který si v koutě hrál s kostkami, pak osedlala _______________ 

a v__nesla ho z verandy. A rozjeli se do kraje všichni tři, kůň, na něm Pipi a na ní Pan 

Nilson. Byla zima, cesty b__ly ztuhlé ________________ a dusot ______________ 

nadělal při jízdě dost hluku. Pan Nilson seděl Pipi na rameni a pokoušel se chytat větve 

___________________ u s__lnice, ale jeli příliš rychle, takže se mu to nedařilo. Zato 

dostal větvemi několikrát pořádně za ________________ a měl co dělat, ab__ mu 

nespadl slamáček. 

1. koně - brambůrek - koni - klobouk - mrazem - ucho - stromů - kopyt 

2. slovní druhy – ale - __, začalo - __, se - __, stmívat - __, přitlačila - __, nos - __, na - __ 

3. pády – nos - __, okno - __, šera - __, večera - __, dní - __, koni - __, zakončení - __, neděle  

4. první větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ (VZOREC _____________________) 

5. poslední větný celek je souvětí a má 2/3/4 vět, protože je tam 2/3/4 sloves (v určitém tvaru) 

6. ke slovu cesty napiš a) jiný tvar - _________________, ____________________ 

    b) příbuzné PoJ - __________________________________ 

    c) příbuzné PřJ - ___________________________________ 

    d) příbuzné sloveso - _______________________________ 

7. slovo PĚKNÉ má 1/2/3 slabiky, 5/6/7 písmen, 5/6/7 hlásek 

8. slovo UCHO má  STEJNÝ POČET HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK 

______________________________________________________________________ 

i/y – d__voké zv__ře, v__růstá malá trav__čka, hb__tě v__skoč z postele, v létě b__vá 

v__heň, obl__bený předmět, nab__té zkušenosti, slepise sedí na b__dýlku, nab__l 

mob__l, malá věž = v__žka, v__šplhat po v__sokém žebříku, jdeme na v__let, v__zdobit 

pokojíček, švestková pov__dla, nůž a v__dlička, v__m__šlený příběh, v__tvarná 

v__chova, um__vat si ruce m__dlem, v__barvit obrázky, v__střihovat, prav__tko, 

v__počítat příklad, b__lý pap__r, v__dáme se na v__cházku, nasb__ráme l__sty l__py 

_____________________________________________________________________ 
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PRVOUKA STRANA 59 

Celé lidské tělo pokrývá  KŮŽE / ŠUPINY / PEŘÍ 

Kůže nás chrání před poraněním a nemocemi ANO / NE 

Svrchní vrstva kůže se nazývá __________________ a je citlivá na bolest a __________. 

Kůže pomáhá udržovat stálou teplotu  ANO / NE 

Kůže odvádí z těla ___________ - vodu s rozpuštěnými škodlivými látkami 

Po celém těle vyrůstají z kůže ________________. Na hlavě rostou _______________,  

na prstech rukou a nohou vyrůstají __________________.  

Barva pokožky není u všech lidí stejná ANO / NE 

Jak se řekne anglicky „kůže“ - _________________ 


