
16. dubna 2020 

I když Karlson i Blom seděli na skříni, kufr je nepřestal _________________. Takže na 

strach hned zapomněli. „Blome, oba najednou!“ ________________  Karlson. Seskočili 

ze ______________ a vrhli se na Pipi, která držela kufr v ______________. Ale Pipi do 

nich jen strčila ukazováčkem a oba si sedli, Blom do jednoho pokoje a Karlson do 

druhého. Než stačili vstát, už Pipi odněkud vzala ______________ a oba zloděje 

_______________ na rukou i na nohou. Teď začali mluvit jinak. „Slečno, prosím, 

prosím,“ ______________ Karlson. „Promiňte nám to, my jsme jenom dva chudí tuláci 

a vlastně jsme přišli poprosit o něco k _______________.“ Blom začal dokonce 

natahovat moldánky. Pipi nejdřív uklidila kufr zpátky na skříň, pak se teprve věnovala 

svým zajatcům. „Umí některý z vás tančit _________________?“ 

1. provaz - valčík - lákat - křikl - jídlu - svázala - ruce - skříně - žadonil 

2. slovní druhy – i - __, seděli - __, na - __, nepřestal - __, hned - __, a - __, ale - __ 

3.  

 

 

4. slovo věnovala má 2/3/4 slabiky, 8/9/10 písmen, 8/9/10 hlásek 

5. poslední větný celek je věta OZNAMOVACÍ / PŘACÍ / TÁZACÍ / ROZKAZOVACÍ 

 Změň ji na větu PŘACÍ - ______________________________________________ 

6. Začal natahovat moldánky. znamená     MALOVAT / PLAKAT / ŠKRÁBAT / VAŘIT 

7. škrtni slovo, kde není slabikotvorné r – KUFR / DRŽELA / PROVAZ / VRHLI 

8. stavba slova NATAHOVAT 

______________________________________________________________________ 

 i/y – dop__s, zp__vat p__sničku, p__šná princezna, těžký p__tel s bramborami, 

lichokop__tník, p__tlík s chipsy, l__skový keř, prasklá om__tka, bl__zká b__tost, houba 

p__chavka, ledový v__tr, sl__ším v__tí vlků, dospělým v__káme, vodní v__r, v__dím tě, 

v__šší třída, v__skání (křik) utichlo, v__soké hory, to není moje v__na, v__ješ věneček?, 

v__jmenovaná slova, s__rové maso, chléb se s__rem, las__čka, strom os__ka, 

s__rotek, nas__p sůl, zm__je zas__čela, nad starob__lým ml__nem se zabl__sklo 

______________________________________________________________________ 

 

Podstatná jména  

jsou názvy ______________, ________________, ______________, vlastností a dějů 

určujeme u nich _________________, _________________, ________________ 

skříni rod číslo pád  ukazováčkem rod číslo pád 

strach rod  číslo pád  pokoje rod číslo pád 

skříně rod číslo pád   provaz rod číslo pád 

kufr rod číslo pád  zloděje rod číslo pád 
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Škrtni, co nepatří do neživé přírody  

VODA / VLK / PŮDA / SVĚTLO / ŽÍŽALA / SMRK / SVĚTLO / MRAVENEC 

 Jaká složka neživé přírody chybí? ___________________________________ 

 

Vzduch se skládá z několika PEVNÝCH / PLYNNÝCH / KAPALNÝCH látek, nejdůležitější 

z nich je KYSLÍK / DUSÍK / OXID UHLIČITÝ 

 

Kyslík potřebují živočichové i rostliny k JÍDLU / DÝCHÁNÍ / ROZMOŽOVÁNÍ / POHYBU 

 

Jediným zdrojem kyslíku na Zemi jsou HADI / VEVERKY / ZELENÉ ROSTLINY / VODA 

 

Vzduch je v neustálém pohybu, vnímáme ho v přírodě jako vítr.  

vítr nám může pomáhat – JAK? – ______________________________________ 

vítr nám může škodit – JAK? – ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Vzduch je BAREVNÁ / BEZBARVÁ plynná látka.  JE / NENÍ v neustálém pohybu 

______________________________________________________________________ 

 

 


