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Ředitel práskl ______________ a koně se pustili do běhu kolem ________________. 

Práskl b__čem podruhé a koně se postavili předníma nohama na bariéru. Jeden z koní 

stál přímo proti Pipi, Tomymu a Anice. Anice neb__lo vhod, že se kůň octl tak těsně u 

ní, a tiskla se v _________________ k opěradlu. Zato Pipi se nahnula dopředu, zvedla 

koni jednu _________________ a řekla: „Ahoj! Můj kůň tě pozdravuje. Má dnes 

__________________, jenže nemá mašle na hlavě, ale na ________________.“ 

Naštěstí Pipi koňskou nohu pustila právě včas, než ředitel cirkusu opět zapráskal bičem, 

koně sundali přední nohy z ________________ a pustili se zase do ______________. 

1. nohu - bičem - křesle - manéže - bariéry - ocase - běhu - narozeniny 

2. slovní druhy – práskl - __, a - __, koně - __, se - __, do - __, běhu - __, kolem - __, předníma - __ 

3.  

 

 

4. slovo BĚHU má 1/2/3 slabiky, 4/5/6 písmen, 4/5/6 hlásek 

 

i/y: zb__l sám, odb__tý úkol, b__valá žákyně, b__lá barva, vaječný b__lek, pohádková b__tost, 

dřevěný náb__tek, lovci b__zonů, dob__té území, nab__tá baterie, ub__lo vody, hodiny 

odb__ly půlnoc, m__nout branku, m__t radost, um__j si ruce m__dlem, vym__tit les, vym__tat 

zlé duchy, pevná sm__čka, nem__sli na to, obtížný hm__z, válka a m__r, zam__chat karty, 

p__chla se o trn, p__liny, m__s Dobré naděje, usm__vej se, nas__pal ob__lí do p__tle, 

starob__lý ml__n, přes__pací hodiny, kašle a s__pá, zm__je zas__čela, topol os__ka, s__la 

___________________________________________________________________________ 

ředitel rod číslo pád  manéže rod číslo pád 

bičem rod  číslo pád  nohama rod číslo pád 

koně rod číslo pád   bariéru rod číslo pád 

běhu rod číslo pád  Pipi rod číslo pád 
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4_7                      60_                         73_                            9_4 

34_                                 _59                       - 4_2                         - _6_      

_45                                 8_1                          _82                           364 

 

8 . 6 = ___  7 . ___ = 63  ___ . 6 = 54  ___ . ___ = 72 
 

28 : 4 =  ___       56 : ___ = 7 ___ : 8 = 5  64 : ___= ___ 

 

 

______________________________________________________________________ 


