
10. dubna 2020 

Když se zhasla světla v oknech vily Vilekuly, tuláci ještě chv__lku počkali, ab__ měli 

_______________, že ten Nilson opravdu usnul. Pak se tiše přikradli ke kuchyňským 

dveřím a přichystali si zlodějské _________________. Jeden z nich, jmenoval se Blom, 

při tom náhodou zavadil o _______________. Ukázalo se, že dveře nejsou zamčené. 

„Jsou to ale blázni,“ zašeptal Blom kumpánovi. „Nechali ___________________!“ „Tím 

líp,“ řekl ten druhý, který se jmenoval Karlson. Karlson rozsv__til ________________ a 

potichu se vkradl do kuchyně. Nikdo tam neb__l. Ve vedlejším pokoji spala Pipi a měl 

tam svou ___________________ i Pan Nilson. Karlson opatrně otevřel dveře a nahlédl 

do _________________. Bylo tam ticho a nic se nehýbalo, a tak si posvítil baterkou a 

pokoj si ___________________.  

1. postýlku - jistotu - odemčeno - nářadí - baterku - prohlédl - kliku - pokoje 

2. slovní druhy – když - __, zhasla - __, světla - __, v - __, počkali - __, aby - __, měli - __ 

3.  

 

 

4. nářadí je významem NADŘAZENÉ / PODŘAZENÉ; napiš slovo podřazené - _______________ 

5. kuchyně je slovo významem NADŘAZENÉ/PODŘAZENÉ 

  napiš slovo souřadné - _____________________________________________ 

6. podtrhni slovo se slabikotvorným r – BATERKOU / OPATRNĚ / DRUHÝ / VKRADL 

7. slova          rozsvítil, posvítil, svítil, nasvítil  JSOU / NEJSOU  příbuzná 

8. napiš slovo opačné ke slovu ticho - ______________________________________________ 

9. dej do kroužku slovo, které není příbuzné ke sovu ticho  TICHÝ / POTICHU / KLID 

___________________________________________________________________________ 

Kolik máme slovních druhů? 5 / 7 / 8 / 10 

Vypiš ohebné slovní druhy - _________________________, _______________________,  

____________________, _____________________, ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

i/y – nůž a v__dlička, nab__t vědomosti, děravý p__tel, p__šná princezna, posp__chat, 

p__chla se o trn, pov__dej m__  o tom, l__čí příběh, běží l__ška k Táboru, město P__sek, 

l__kožrout, b__dlí v B__lině, kabelka z l__čí, l__tuje toho, zp__vání, v__šší rychlost, 

hora V__soká hole, platí m__to, dospělým se v__ká, vlci v__jí, na hladině se v__tvořil 

v__r, v__konal dobrou práci, v__zkouším tě, v__borné v__svědčení, v__tr hv__zdá, 

sv__nul plachtu, cesta se v__ne, p__l v__no, v__let na L__sou horu, řeka l__ně pl__ne 

světla rod číslo pád  chvilku rod číslo pád 

oknech rod  číslo pád  jistotu rod číslo pád 

vily rod číslo pád   dveřím rod číslo pád 

tuláci rod číslo pád  nářadí rod číslo pád 
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Do sešitu (na papír) narýsuj 

 1) úsečku AB; /AB/ = 8 cm 

 2) najdi střed úsečky AB a tento bod pojmenuj S 

 3) kružnici k, která má střed v bodě A a má poloměr 4 cm 

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

 5) kružnici m, která má střed v bodě B a má poloměr 4 cm 

 

 


