
8. dubna 2020 

Venku si tuláci nadšením mnuli ________________. „V__děl jsi to, těch peněz? Pane 

na nebi!“ „To má někdy člověk štěstí!“ řekl ten druhý. Domluvili se, že až ta 

_______________ a ten její Nilson _____________, vloupají se dovnitř a všechny 

peníze ______________. Uvelebili se v zahradě pod _______________ a čekali. Pršelo, 

jen se lilo, a ještě k tomu měli hlad. Nebylo to tedy zrovna příjemné čekání, ale při 

pom__šlení na tu hromadu peněz neztráceli dobrou _________________. Ve všech 

vilách postupně zhas__nala ______________, ale ve vile Vilekule se pořád sv__tilo. Pipi 

se totiž učila tancovat _______________ a nechtěla jít spát, dokud si nebude jistá, že 

to opravdu umí. Nakonec ale zhasla světla i v oknech ______________ Vilekuly. 

1. usnou - ruce - náladu - holka - valčík - vily - dubem - světla 

2. poslední větný celek je VĚTA JEDNODUCHÁ / SOUVĚTÍ (___________________________) 

3. pády – nadšením - __p, ruce - __p, nebi - __p, hlad - __p, peníze - __p, zahradě - __p 

4. oranžově podtrhni souvětí V1, ale V2. 

5. zakroužkuj slovo se slabikotvorným r – DRUHÝ / ZAHRADĚ / PRŠELO / OPRAVDU 

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

7. stavba slova ZAHRADĚ ;   a) jiný tvar - ____________________, ____________________ 

    b) příbuzné slovo PoJ - ________________________________ 

    c) příbuzné slovo PřJ - _________________________________ 

    d) příbuzné slovo sloveso - ______________________________ 

8. zakroužkuj slovo příbuzné ke slovu SVĚTLO -  SVĚTLA / LAMPA / TMA / SVĚTELNÝ 

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

___________________________________________________________________________ 

i/y – v__bírat, sb__rat, nachom__tnout se, b__dlí v Litom__šli, strom os__ka, chléb se 

s__rem, nemoc os__pky, pojď bl__ž, nad L__sou horou se zabl__sklo, kůň klop__tl, 

nab__rat brambory, posp__chat, netop__ří let, nesl__šel ani nev__děl, ob__čejná 

tužka, divoké zv__ře, zv__řená voda, houkání v__ra, děvčata v__la věnečky, nab__l 

nové vědomosti, přib__l obrázek na zeď, sl__šel v__t vlky, v__skat ve vlasech, v__skat 

radostí, prádlo v__sí a us__chá, nab__zet pomoc, už jsem si zv__kl, zub se v__klá, 

zemědělci v__seli hrách, to je v__soká hora, pol__kat sl__ny, ml__t ob__lí, mele maso 

v ml__nku, pohádková b__tost, s__vý holub, s__tý hladovému nevěří, ob__vací pokoj 

_____________________________________________________________________ 

napiš souvětí podle vzorce 

 V1 a V2. _______________________________________________________ 
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Do sešitu (na papír) narýsuj: 

 1) sestroj bod A, bodem A veď přímku m 

 2) na přímce m sestroj bod B a veď jím přímku n, která je různoběžná k přímce m 

 3) sestroj kružnici k, která má střed v bodě B a má poloměr 4 cm 
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AJ – podívejte se na epizodu Peppa Pig – Easter Bunny 
 
Peppa Pig Full Episodes |Easter Bunny #11 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4&t=180s 
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