
Vyjmenovaná slova 

B – být , _______________, _______________, byt, příbytek, _______________, 

dobytek, obyčej, _______________, _____________, _____________, 

_____________, Přibyslav 

 

L - ______________, mlýn, ___________________, polykat, plynout, 

_____________, vzlykat, _______________, lýko, _____________, 

_______________, pelyněk, plyš 

 

M – my, mýt, _________________, ________________, hmyz, _____________, 

hlemýžď, mýtit, __________________, smýkat, dmýchat, chmýří, 

____________________, _________________ 

 

P – pýcha, ______________, pysk, _________________, slepýš, _____________, 

________________, klopýtat, ___________________, zpytovat, pykat, 

___________, pýřit se, ___________________ 

 

S - ___________, sytý, ____________, syrový, sychravý, ______________, 

sýkora, sýček, _______________, _________________, ________________ 

 

m__nout cíl, klop__tl o kámen, zb__tečný faul, b__k je b__ložravec, b__lá 

om__tka, p__lná včelka, nab__zet zboží, hodiny odb__ly půlnoc, divadelní hra 

Dob__tí severního pólu, ob__čejný život, b__dlí v Domašově 

nad B__střicí, p__šná princezna, ptakop__sk Perry, pan 

S__kora, slep__š to lep__dlem, hrajeme vyb__jenou, zb__tý 

pes, b__valý spolužák, nab__tý program, dob__té území, 

p__kat do sta, sl__šel houkat s__čka, zm__je zas__čela, na 

dálnici platil m__to, vym__tit les, vym__tat zlé duchy, to 

nemá sm__sl, m__t dobré srdce, m__t si ruce m__dlem, nad 

L__sou horou se zabl__sklo, podej m__ to, m__ška 

zap__štěla, už je to bl__zko, m__ to zvládneme, auto dostalo sm__k 

 



Do městečka přijel ______________ a všechny děti běžely hned za maminkami 

a tatínky a žadonily, aby je do cirkusu pustili. Tomy a Anika samozřejmě chtěli 

taky. Jejich hodný __________________ proto vylovil z peněženky krásné 

stříbrné ______________ a dal jim je na _______________. S penězi pevně 

stisknutými v ________________ se děti rozběhly k Pipi. Byla právě 

s _____________ na verandě. Splétala mu ohon do __________________ a 

zdobila je červenými ________________. „Myslím, že má dnes narozeniny, tak 

ho musím trochu vyšňořit,“ řekla na vysvětlenou. „Pipi,“ řekl Tomy, který ještě 

sotva popadal ______________, „Pipi, nechceš jít s námi do cirkusu?“ 

 

1. copánků - koněm - mince - dech - cirkus - tatínek - vstupné - mašlemi - dlaních 

2. slovní druhy – do - __, přijel - __, a - __, běžely - __, za - __, aby - __, hodný - __ 

3.  

 

 

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

5. vypiš slovo se slabikotvorným r - __________________________________________ 

6. vypiš slovo, které má víc písmen než hlásek - ________________________________ 

7. ke slovu žadonily napiš slovo souznačné - ___________________________________ 

8. slovo vyšňořit znamená NAKRMIT / POHLADIT / VYSTROJIT 

9. stavba slova MĚSTEČKA ;  a) jiný tvar - _______________, ________________ 

     b) příbuzné PoJ - ____________________________ 

     c) příbuzné PřJ - _____________________________ 

10. první větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ 

11.  namaluj, jak Pipi „šňoří“ svého koně  

 

městečka rod číslo pád  peněženky rod číslo pád 

cirkus rod  číslo pád  mince rod číslo pád 

maminkami rod číslo pád   dlaních rod číslo pád 

cirkusu rod číslo pád  koněm rod číslo pád 


