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Pipi zaplatila zlatou ________________, kterou si paní pokladní nedůvěřivě 

_______________. Dokonce do ní kousla, ab__ zjistila, jestli je _______________. Když 

se přesvědčila, že je opravdu ze zlata, dala Pipi l__stek a ještě hromádku stříbrných 

peněz _______________. „Tyhle ošklivé b__lé peníze si nechte,“ řekla Pipi, „o ty 

nestojím. Já se radši budu dívat dvakrát. A třeba k štání do zadní žada!“ Pipi si postavila 

hlavu, že žádné drobné nechce, a tak jí paní pokladní dala ______________ i pro 

Tomíka a Aniku, a dokonce do první _________________. Všichni tři seděli v krásných 

červených ______________ přímo u ________________ a Tomy a Anika se ohlíželi a 

kývali na spolužáky sed__cí až daleko ________________. 

1. křeslech - vzadu - pravá - mincí - prohlížela - zpátky - řady - lístky - manéže 

2. slovní druhy – zaplatila - __, zlatou - __, paní - __, nedůvěřivě - __, do - __, ní - __, aby - __ 

3. 

 

4. Pipi si postavila hlavu. znamená, že a) si dala svou hlavu na poličku (jako výstavku)  

      b) si vyrobila hlavu z lega (Tomík měl lego u sebe) 

      c) že trvá na svém (a drobné si nevezme) 

5. vypiš slovo se slabikotvorným r - ______________________________________________ 

6. nedůvěřivě má 4/5/6/7 slabik, 8/9/10/11 písmen, 9/10/11/12 hlásek 

7. zlatou má VÍCE PÍSMEN NEŽ HLÁSEK / MÉNĚ PÍSMEN NEŽ HLÁSEK 

8. Já se radši budu dívat dvakrát. je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ 

9. napiš vzorec prvního souvětí - _________________________________________________ 

10. slovo křeslo JE / NENÍ příbuzné ke slovu sedící 

11. stavba slova SEDÍCÍ ; napiš slovo příbuzné PoJ - ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

i/y: sníh zas__pal s__lnice, pan S__kora a jeho s__n, s__čkové loví m__ši, 

m__sli__vcův s__náček, prádlo us__chá, nas__pal s__ cukr, s__lná sm__čka, s__rová 

pomazánka, můj s__novec, zb__tek s__ra, kyselina s__rová, předal zás__lku, 

olomoucké s__rečky, přep__chové s__dlo, nenas__ta, s__rové maso, s___chravé 

počasí, zní s__rény, špatně us__nám, několik druhů s__ra, us__chat, kob__la má čtyři 

kop__ta, klop__tl o kámen, hrad B__tov, památník v Hrab__ni, pojď bl__ž, rozm__sli 

si to, prop__chnutý m__č, posp__chá domů, ml__t ob__lí ve ml__ně, čas pl__ne  

mincí rod číslo pád  hlavu rod číslo pád 

zlata rod  číslo pád  lístky rod číslo pád 

lístek rod číslo pád   Tomíka rod číslo pád 

hromádku rod číslo pád  řady rod číslo pád 
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Do čtverečkovaného sešitu narýsuj čtyřúhelník podle zadání 

 A→→→↓B→→↑↑↑C←←←D__________A 

 spočítej obvod 


