
22. dubna 2020 

Pipi si šeptem říkala, že bude jistě na _______________ ze všech nejelegantnější. U 

Settergrenů seděly v ob__vacím pokoji tři dámy, dále Tomy, Anika a jejich maminka. 

Na stole b__lo svátečně prostřeno a v _______________ plápolal ____________. 

Dámy tiše rozmlouvaly a Tomy s Anikou seděli na pohovce a prohlíželi si album. Náhle 

je z klidu a pokoje v__rušil pronikavý v__křik: „Do zbraněěěě!“ A v následujícím 

okamžiku stála ve _______________ Pipi Dlouhá punčocha. Dámy leknutím až 

pov__skočily. „Pochodééém vchod!“ zazněl další výkřik a Pipi rázným 

_________________ připochodovala k paní Settergrenové. „Zastavííít stát!“ A zůstala 

stát. Pipi chytila paní Settergrenovou za ruku a srdečně jí potřásla. Pak se na paní 

Settergrenovou usmála a řekla normálním _______________: „Já se hrozně stydím, a 

kdyb__ch si neporučila, tak b__ch nedošla dál než do _________________.“ 

 

1. oheň - krokem - krbu - předsíně - dveřích - hlasem - oslavě 

2. slovní druhy – říkala - __, že - __, na - __, ze - __, seděly - __, v - __, obývacím - __ 

3.  

 

 

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

5. stavba slova VYRUŠIL ; příbuzné slovo 1) PoJ - _______________________________ 

      2) PřJ - _______________________________ 

      3) sloveso - ___________________________ 

6. nahraď slovo zazněl slovem souřadným - ___________________________________ 

7. škrtni slovo, které nemá slabikotvorné r – KRBU / SRDEČNĚ / KROKEM 

8. jak se jmenovali Anika a Tomy příjmením - __________________________________ 

9. slovo elegantní znamená  VKUSNĚ USTROJENÁ / NAJEZENÁ / VTIPNÁ 

10. ke slovu šeptem napiš slovo opačné - _____________________________________ 

11. slovo VŠECH má  STEJNĚ HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK / VÍCE PÍSMEN 

______________________________________________________________________ 

i/y – v__soká hora, malá věžička je v__žka, to je ale v__ška, zav__skl radostí, us__chá, 

kašle a s__pá, zub se m__  nev__klá, prudký v__tr, uv__t věneček, obraz v__sí na zdi, 

v__sadil sem__nka ředkv__čky, v__zkoušel v__borná jídla, v__nikající v__kon, 

švestková pov__dla, nůž a v__dlička, cv__čí s činkami, větrný v__r, zase si v__m__šlel, 

v__nes odpadky, sv__čka hoří, cesta se v__ne krajinou, moje v__na, p__l v__no  

oslavě rod  číslo pád  krbu rod číslo pád 

pokoji rod číslo pád   oheň rod číslo pád 

stole rod číslo pád  album rod číslo pád 



22. dubna 2020 

 

Pavel napsal jednu číslici. Poté k ní vpravo připsal ještě jednu číslici. K takto zapsanému 

číslu přičetl 19 a dostal výsledek 72. Kterou číslici napsal Pavel jako první? 

 

______________________________________________________________________ 

 

Orgánem zraku jsou    UŠI / OČI / NOS  Orgánem čichu je OKO / UCHO / NOS 

Orgánem sluchu jsou __________________ Orgánem chuti je NOHA / RUKA / JAZYK 

Orgánem hmatu je SRDCE / KOLENO / KŮŽE 

 

ČICH nám umožňuje vnímat různé OBRAZY / VELIKOSTI / VŮNĚ 

Pomocí CHUTI dokážeme rozlišit ČTYŘI ZÁKLADNÍ CHUTI 1) __________________ 

         2) __________________ 

         3) __________________ 

         4) __________________ 

 

HMATEM zjišťujeme tvar, velikost a teplotu  věcí     ANO / NE 

Nejcitlivější místo hmatu jsou KONEČKY PRSTŮ / OČNÍ VÍČKA / ŠPIČKA NOSU 

 

Zakroužkuj, jaké smysly používáš při těchto činnostech 

 1) poslech rádia  ČICH / CHUŤ / SLUCH / ZRAK / HMAT 

 2) sledování televize ČICH / CHUŤ / SLUCH / ZRAK / HMAT 

 3) pití čaje   ČICH / CHUŤ / SLUCH / ZRAK / HMAT 

 4) přivonění ke květině ČICH / CHUŤ / SLUCH / ZRAK / HMAT 

 5) čtení knihy  ČICH / CHUŤ / SLUCH / ZRAK / HMAT 

 6) cítit teplo a chlad  ČICH / CHUŤ / SLUCH / ZRAK / HMAT 


