
1. dubna 2020 

Ředitel cirkusu neb__l Pipiným vystoupením ani trochu __________________. Chtěl se 

jí zbavit. Nenápadně se přiblížil k zařízení, které udržovalo provaz ________________, 

a uvolnil jej. Myslel, že Pipi určitě _______________. Ale Pipi nespadla. Začala se na 

provaze houpat. Provaz se kýval sem a tam, Pipi jej rozhoupávala ještě víc a najednou 

se vymrštila do ________________ a dopadla rovnou řediteli na _______________. 

Ten se tak lekl, že se dal do běhu. „To je ________________ kůň,“ volala Pipi. „Jak to, 

že nemáš na hlavě žádné mašle?“ Pak si Pipi řekla, že už je čas vrátit se k Tomíkovi a 

Anice, seskočila a šla si sednout. Zrovna mělo začít _______________ číslo programu. 

1. spadne - nadšený - legrační - ramena - napjatý - další - vzduchu 

 2. slovní druhy – nebyl - __, vystoupením - __, ani - __, trochu - __, nadšený - __, chtěl - __ 

3. 

 

 

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

5. slovo vzduchu má STEJNĚ HLÁSEK A PÍSMEN/VÍCE HLÁSEK JAK PÍSMEN/MÉNĚ HLÁSEK JAK PÍSMEN 

6. první větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ (__________________________) 

7. v textu zeleně podtrhni větu tázací 

8. jaká dvě čísla už diváci v cirkusu viděli? 1) ______________________________________ 

      2) ______________________________________ 

9. škrtni slovo, kde není slabikotvorné r – UDRŽOVALO / TROCHU / VYMRŠTILA / URČITĚ 

10. jak se anglicky řekne spadnout - ______________________________________________ 

11. stavba slova ROZHOUPÁVALA ;  

 škrtni slovo, které není příbuzné HOUPAČKA / HOUPACÍ / ZHOUPNOUT / HLOUPNOUT  

12. oranžově podtrhni souvětí, které má vzorec V1, že V2. 

___________________________________________________________________________ 

 

i/y - m__t radost, m__t nádobí, sm__t špínu, nová om__tka, malá m__ška, 

medvídek m__val, m__ju si ruce m__dlem nad um__vadlem, m__nulý čas, 

m__str světa, m__lý kamarád, zp__vat p__sničky, p__chnout se o trn, p__šná 

princezna, p__skat na p__šťalku, op__lovat květ, p__lovat nehty p__lníkem, 

p__sek, brouk P__tlík, let netop__ra, slep__š m__ to?, pros__t přes s__to, 

nas__pat sůl, s__pavým hlasem, s__slí nora, pára s__čí, os__pky, s__lnice, 

prádlo us__chá, zm__je zas__čela, s__korka, s__té barvy, s__vý holub 

ředitel rod číslo pád  provaz rod číslo pád 

cirkusu rod  číslo pád  provaze rod číslo pád 

vystoupením rod číslo pád   vzduchu rod číslo pád 

zařízení rod číslo pád  řediteli rod číslo pád 



1. dubna 2020 

7 . 8 + ___ = 100  7 . 7 + ___ = 150 200 – 9 . 7 = ___  

___  - 8 . 9 = 90          ___ - 17 . 3 = 20      ___ - 3 . 200 = 400 

 

Indické násobení  18 . 6       26 . 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


