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Když provazolezkyně miss Elvíra došla zpátky až k malému ______________ na konci 

__________________ a otočila se, stála tam Pipi. „To koukáš, co?“ řekla pobaveně Pipi, 

když viděla, jak je miss Elvíra ______________________. Miss Elvíra ale neřekla ani 

slovo. Seskočila z provazu a vrhla se řediteli, který b__l jejím tatínkem, kolem 

_________________. Řed__tel znova zavolal zřízence, aby Pipi vyhodili. Tentokrát jich 

na ni poslal ______________. Všichni l__dé začali volat: „Nechte ji být! Ať ta zrzavá 

______________ předvede, co umí!“ A dupali a tleskali. Pipi v__běhla na provaz. To, 

co předvedla miss Elvíra, nebylo nic proti tomu, co na provaze 

_____________________ Pipi. Když došla doprostřed, zvedla jednu ______________ 

vzhůru, takže měla velikánskou botu na hlavou jako _________________. Pak nohu 

trochu skrčila a šp__čkou boty se podrbala za ______________. 

1. provazu - nohu - uchem - překvapená – pět - můstku - dokázala - krku - holka stříšku 

2. slovní druhy – došla - __, k - __, malému - __, na - __, a - __, otočila - __, pobaveně - __ 

3.  

 

 

4. škrtni slovo, které neobsahuje slabikotvorné r – VRHLA / KRKU / PROVAZE / ZRZAVÁ 

5. poslední větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ (____________________________) 

6. stavba slova POBAVENĚ ; slovo příbuzné 1) PoJ - _________________________________ 

      2) PřJ - _________________________________ 

      3) sloveso - _____________________________ 

7. slovo pět má 1/2/3 slabiky, 3/4/5 písmena, 3/4/5 hlásky 

8. ke slovu pět napiš slovo nadřazené - __________________, souřadné - ________________ 

9. ke slovu znova napiš slovo souznačné - __________________________________________ 

10. věta Nechte ji být! je OZNAMOVACÍ / TÁZACÍ / PŘACÍ / ROZKAZOVACÍ 

11. převeď větu Nechte ji být! na větu přací  

 _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

i/y: m__chat karty, nepl__vej na zem, vlasy jí spl__vají na záda, klop__tl o kámen, 

pos__lovat a cv__čit, hrát vyb__jenou, kůň s l__sinkou, s__rečky, s__rky, pl__seň, 

p__seň, hlem__ždí ul__ta, sb__rat mal__ny, přibl__žit se, zm__je zas__čela, televizní 

vys__lání, dop__sní pap__r, op__lené květy, l__chokop__tník, p__kat do sta, vym__tat 

zlé duchy, platit m__to na dálnici, auto dostalo sm__k, uvázal pevnou sm__čku 

můstku rod číslo pád  tatínkem rod číslo pád 

konci rod  číslo pád  krku rod číslo pád 

provazu rod číslo pád   zřízence rod číslo pád 

řediteli rod číslo pád  špičkou rod číslo pád 
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IS        YOUR        WHAT      NAME - ______________________________________ 

HAS    FOUR   LEGS  HORSE  GOT - ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

7 . ___ = 56  8 . ___ = 64            ___. 6 = 48  ___ . ___ = 42 

___ : 6 = 9  36 : ___ = 9  ___ : 7 = 7   81 : ___ = ___ 

                  

 

                       16 . 7                                      24 . 6 


