
7. dubna 2020 

Jak si tak Pipi přepočítávala zlaté _________________, ozvalo se zabouchání na 

_______________. Buch, buch. „Jestli chcete, pojďte dál!“ zavolala Pipi. Dveře se 

otevřely a vešli dva ________________. Panečku, ti koukali, když v kuchyni na podlaze 

uv__děli malou zrzavou _______________, jak tam sedí úplně sama a počítá peníze! 

„Ty jsi tu sama?“ zeptali se _________________. „Ale kdepak,“ řekla Pipi, „je tady se 

mnou ještě Pan Nilson.“ Zloději ovšem nevěděli, že Pan Nilson je jenom malá op__čka, 

která už ležela v zelené ________________ přikrytá dekou pro panenky a spala. 

M__sleli, že Pan Nilson bude asi pan domácí, a významně na sebe ______________. To 

zamrkání znamenalo: Vrátíme se ________________. 

1. prohnaně - později - tuláci - mrkli - mince - postýlce - dveře - holku 

2. slovní druhy – zlaté - __, zabouchání - __, na - __, pojďte - __, dva - __, v - __, zrzavou - __ 

3. pády – mince - __pád, dveře - __pád, kuchyni - __pád, holku - __pád, peníze - __pád 

4. škrtni slovo, které není příbuzné ke slovu přepočítávala – počty / početní / číslo / počítat 

5. urči slovní druh slova BUCH – (je to slovní druh, který vyjadřuje zvuky) - _________________ 

6. škrtni slovo, které nemá slabikotvorné r – zamrkání / zrzavou / vrátíme 

7. první větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ (________________________________) 

8. slovo nevěděli má 3/4/5/6 slabiky, 7/8/9/10 písmen, 7/8/9/10 hlásek 

9. slovo zabouchání má STEJNĚ PÍSMEN A HLÁSEK / VÍCE HLÁSEK / VÍCE PÍSMEN 

10. nahraď slovo úplně slovem souznačným - _______________________________________ 

11. stavba slova PŘIKRYTÁ ;  slovo příbuzné sloveso - _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

vyjmenovaná slova po s - _____________, ______________, ______________, syrový,  

sychravý, _________________, sýkora, _________________, sysel, ________________,  

_________________ 

vyjmenovaná slova po v – vy, __________________, výt, výskat, ________________,  

_______________, vydra, ________________, ________________, povyk,  

_________________ a slova s předponou vy-/vý- 

i/y – nepov__kuj tady!, sl__šel houkání v__ra, vlci v__li na měsíc, klop__tl o s__slí noru, 

chleb__ček se s__rem, um__j si kolo, ať se bl__ští, dřevěný příb__tek, jdeme na v__let, 

v__děl svého s__novce, v__skala ho ve vlasech, vym__tat zlé duchy, moc si nezv__kej, 

za lodí se v__tvořil v__r, přijďte i v__, v__žle je rasa psa, prádlo v__sí a us__chá, 

zemědělci v__seli hrách, hrajeme v__b__jenou, v__ly v__ly věnce, zm__je zas__čela  



7. dubna 2020 

1. do sešitu narýsuj  a) úsečku KL; /KL/ = 8 cm 

    b) kružnici k, která má střed v bodě K a má poloměr 4 cm 

    c) kružnici l, která má střed v bodě L a má poloměr 4 cm   

 

2. do čtverečkovaného sešitu narýsuj pětiúhelník ABCDE;  

 A→→→→B↑↑↑C←←↑D↓←←E_____________A 
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