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„Šakrmanetská harant!“ zas__čel řed__tel cirkusu, „koukala žmižet!“ Pipi se na něho 

zarmouceně ____________________. „Copak, copak,“ řekla, „co se na mě zlobíš? Já 

myslela, že tu bude zábava.“ Seskočila z _________________ a šla si sednout na svoje 

m__sto. Pak přišli dva velcí zřízenci a chtěli ji v__hodit. Popadli ji každý z jedné strany 

a pokusili se ji ___________________. Nešlo to. Pipi zůstala kl__dně sedět na svém 

místě, a ať se zřízenci namáhali, jak chtěli, nemohli s ní pohnout. Nakonec pokrčili 

___________________ a _______________. Mezitím začalo další číslo. Na programu 

b__la provazolezkyně miss Elvíra. Měla na sobě __________________ z růžové látky a 

v ruce držela růžový __________________. Hopsala drobnými krůčky po 

___________________, mrskala nohama a všelijak se předváděla. Byla rozkošná. 

Uměla na uzounkém provaze chodit i _____________________.  

1. rameny - slunečník - podívala - odešli - koně - zvednout - sukýnku - pozadu - provaze 

2. slovní druhy – koukala - __, na - __, něho - __, zarmouceně - __, zlobíš - __, že - __, a - __ 

 3.  

 

 

4. poslední větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ 

5. slovo UMĚLA má 3/4/5 slabik, 5/6/7 písmen, 5/6/7 hlásek 

6. stavba slova SEDĚT ;       slovo příbuzné     a) PoJ - ____________________________ 

             b) PřJ - ______________________________ 

            c) sloveso - ____________________________ 

7. ve kterém slově je slabikotvorné r – ZARMOUCENĚ / PROVAZE / DRŽELA / DROBNÝMI 

8. slovo ZARMOUCENĚ má VÍCE / MĚNĚ hlásek než písmen 

9. slovo ZARMOUCENĚ znamená VESELE / MILE / SMUTNĚ / NEHLAS  

10. doplň k podstatným jménům (v 1. pádě) slovesa (co dělal, dělali, dělalo): 

 ředitel - _________________, zřízenci - ________________, číslo - ________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

i/y – M__lan se zm__lil, prádlo us__chá, nemocný kašle a s__pá, malý s__náček, třeseš 

se jako os__ka, pol__bil pr__nceznu, b__dlí v B__lině, kob__la je b__ložravec, zb__tek 

jídla, p__l mal__nový s__rup, zapál__t oheň s__rkami, s__korka modřinka, řeka l__ně 

pl__ne, nab__tý program, nab__tá p__stole, nab__tý majetek, Zb__něk odb__l úkol, 

zvon odb__l půlnoc, zvony b__ly na poplach, dob__l severní pól, dob__l baterky, m__lá 

nedosl__chavá bab__čka, bl__zký člověk, nad starob__lým ml__nem se zabl__sklo  

ředitel rod číslo pád  strany rod číslo pád 

cirkusu rod  číslo pád  místě rod číslo pád 

koně rod číslo pád   rameny rod číslo pád 

místo rod číslo pád  programu rod číslo pád 
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Do čtverečkovaného sešitu  

1. sestroj čtyřúhelník podle návodu:  

  A→→→↓↓B←↑↑↑↑C↑←←←D________________A 

 2. spočítej obvod čtyřúhelníku ABCD 


