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Za okamžik se závěs ________________ znovu a do manéže vběhl oslnivě b__lý 

__________________. Na ________________ mu stála krásná dáma v trikotu ze 

zeleného hedvábí. V _______________ stálo, že se jmenuje miss Carmencita. Kůň 

________________ po p__linách a na jeho hřbetě stála miss Carmencita a usm__vala 

se. A tu se něco stalo. Ve chvíli, kdy kůň m__jel m__sto, kde _________________ Pipi, 

se něco m__hlo vzduchem, a to něco neb__l nikdo jiný než Pipi. A kde se vzala, tu se 

vzala, najednou stála na koni za miss Carmencitou. Miss Carmencita nejdřív samým 

překvapením málem _________________. Pak se __________________. Šmátrala 

________________ za zády, ab__ Pipi odehnala. B__lo to marné. 

1. cválal - rozhrnul - rukama - rozzlobila - seděla - hřbetě - spadla - programu - kůň 

2. slovní druhy – za - __, okamžik - __, znovu - __, a - __, do - __, oslnivě - __, bílý - __ 

 3.  

 

 

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

5. slovo najednou má STEJNĚ HLÁSEK A PÍSMEN / VÍCE HLÁSEK NEŽ PÍSMEN / MÉNĚ HLÁSEK NEŽ PÍSMEN 

6. slovo marné nahraď slovem souznačným (synonymem) - ____________________________ 

7. ke slovu bílý napiš slovo souřadné - ___________________, nadřazené - _______________ 

8. první větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ; vzorec (_________________________) 

9. druhý větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ; vzorec (_________________________) 

10. slovo se slabikotvorným r - KRÁSNÁ / TRIKOTU / ROZHRNUL / MARNÉ 

11. ve slově ROZZLOBILA je kořen zlob – ANO / NE 

12. stavba slova SEDĚLA ; slovo příbuzné a) PoJ - __________________________________ 

      b) PřJ - __________________________________ 

      c) sloveso - _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

i/y – nab__zet zboží, klop__tnout o kámen, přem__šlej o tom, sb__rat mal__ny, sl__bila 

m__  to, malé kl__ště, zam__kat b__t kl__čem, ml__nek na maso, m__ší díra, zp__vat 

p__sničku, obl__bená bara, prasklá om__tka, malá násob__lka, odm__tnout 

nab__dku, nedosl__chavá bab__čka, nad L__sou horou se zabl__sklo, hvězdy se 

třp__tí, řeka l__ně pl__ne, kotě se l__sá, pl__vat na zem se nedělá, nepl__tvej mým 

časem, s__rové maso, s__tý hladovému nevěří, tvarůžky neboli s__rečky, p__l jahodový 

s__rup, bez vody us__chá, vys__paná mouka, hb__tý hlem__žď, pos__lovat 

okamžik rod číslo pád  hřbetě rod číslo pád 

závěs rod  číslo pád  dáma rod číslo pád 

manéže rod číslo pád   trikotu rod číslo pád 

kůň rod číslo pád  hedvábí rod číslo pád 
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Do sešitu narýsuj  1) úsečku AB; /AB/ = 7 cm 

    2) přímku p, která prochází bodem A 

    3) libovolnou kružnici k, která má střed v bodě A 


