
český jazyk, matematika, 20. března 2020 

Nakonec se Tomymu a Anice přece jen podařilo Pipi vysvětlit, co je to cirkus. A tak si 

Pipi našla v _______________ pár zlat__ch ________________, nasadila si na hlavu 

klobouk veliký jako ml__nské kolo a šla s dětmi do cirkusu. Před cirkusovým 

________________ b__la tlačenice a před pokladnou stála dlouhá _______________. 

Nakonec přišla na řadu Pipi. Vstrčila _________________ do ______________, 

pohleděla staré paní přímo do očí a zeptala se, kolik stojí _________________. Paní 

pokladní byla ________________ a odpověděla: „Holčičko, do pšední žady to štojí pět 

koruna a do zadní žada tži koruna a k štání jedna koruna.“ „Tak dobrá,“ řekla Pipi, „ale 

musíte mi sl__bit, že budete taky chodit po __________________.“ Nakonec zasáhl 

Tomy a paní pokladní řekl, ab__ dala Pipi l__stek za ___________ koruny. 

 

1. mincí - tři - kufru - okénka - provaze - stanem - fronta - cizinka - hlavu - vstupné 

2. slovní druhy – podařilo - __, a - __, v - __, zlatých - __, nasadila - __, na - __, dlouhá - __ 

3. 

 

4. slovo vysvětlit má 3/4/5 slabik, 8/9/10/11 písmen, 8/9/10/11 hlásek 

5. ke slovu pět napiš slovo nadřazené - _____________________, souřadné - ______________ 

6. slovo chodit má  VÍCE HLÁSEK NEŽ PÍSMEN / MÉNĚ HLÁSEK NEŽ PÍSMEN 

7. vypiš slovo mnohoznačné - ___________________________________________________ 

8. poslední větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ (___________________________) 

9. stavba slova STANEM ;  a) jiný tvar - _____________________, ____________________ 

    b) příbuzné sloveso - ___________________________________ 

    c) příbuzné PřJ - _______________________________________ 

10. namaluj obrázek k článku 

___________________________________________________________________________ 

 

i/y: sb__rat houby, ob__hat překážku, nab__rat p__sek, pos__pat buchty cukrem, vel__ký 

om__l, sm__čcové nástroje, sl__bila m__  to, pol__bit žabáka, s__kora koňadra, zam__kej 

b__t, ob__vací pokoj, těžká b__tva, přem__šlej o tom, m__ tam půjdeme, m__mochodem, 

b__lá om__tka, kašlat a s__pat, ml__t ob__lí ve ml__ně, zb__tky jídla, l__heň vajec, sm__t 

šp__nu, b__dlí ve Vysokém M__tě, obl__bená p__snička, to je můj s__n, s__tá barva, s__rové 

maso, chléb se s__rem, p__chla se trn, prádlo us__chá, rozdělej oheň s__rkami, p__l s__rup  

Tomymu rod číslo pád  hlavu rod číslo pád 

Pipi rod  číslo pád  klobouk rod číslo pád 

kufru rod číslo pád   cirkusu rod číslo pád 

mincí rod číslo pád  stanem rod číslo pád 
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Na čistý list (do sešitu) sestroj  

1) bod A a přímku p, která prochází bodem A.  

2) kružnici k, která má střed v bodě A a poloměr 4 cm (naměř si do kružítka 4 cm) 

 

Do čtverečkovaného sešitu narýsuj čtyřúhelník podle zadání 

 A→→→B↑↑↑↑C←←←D↓↓↓↓A 

1) co ti vyšlo za útvar?  2) spočítej obvod a obsah 


