
2. dubna 2020 

Do manéže vstoupil obrovský _______________. Klaněl se obecenstvu a tvářil se velmi 

________________. „Dámy a _______________, toto je nejšilnější muž švěta, Šilný 

Adolf. Jen se podívala, jaká má švaly!“ volal ředitel a mačkal s__láka Adolfa na ruce, 

kde mu pod kůží naskakovaly ________________ jako velikánské boule. „A teď, dámy 

a pánové, já mám pro váš báječná nab__dka! Kdo z váš si troufala zápašit še Šilný Adolf, 

kdo z váš ši troufala na nejšilněší muž švěta? Kdo pšemohla Šilný Adolf, tomu já 

v__platila što _______________! Kdo še pšihlásila?“  Nikdo se nepřihlásil. „Co to 

______________?“ ptala se Pipi. „A proč mluví _______________?“ Tomy zopakoval 

Pipi, co říkal ředitel cirkusu, a Pipi hned nadšeně _________________: „Tak já ho teda 

přeperu! Ale je m__ ho trochu l__to, vypadá jako hodný _______________.“ 

1. povídá - svaly - muž - pánové - spokojeně - korun - zvolala - člověk - arabsky 

2. slovní druhy – do - __, vstoupil - __, obrovský - __, klaněl - __, a - __, velmi - __, silný - __ 

3. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

i/y – o čem přem__šlíš?, l__čí příběh, b__valá žákyně, p__lník na dřevo, op__lené květy, 

p__je l__monádu, nab__l p__stol, přib__l nový žák, přib__l na zeď obrázek, ob__vatel 

Bruntálu, lákavá nab__dka, chléb se s__rem, s__lný B__voj, pos__lovací stroj, s__to na 

p__sek, nas__pat zrní, m__t radost, m__  si zahrajeme, s__vý (šedivý) holub 

______________________________________________________________________ 

 

 

1. na Zemi je nejvíce vody  SLADKÉ / SLANÉ / KYSELÉ / HOŘKÉ 

2. jako pevná látka se voda vyskytuje jako  PÁRA / LED / DÉŠŤ 

3. jako plynná látka se voda vyskytuje jako  PÁRA / LED / DÉŠŤ 

4. voda se mění v led při teplotě 0° C / 30° C / 70° C 

5. vzduch patří do přírody ŽIVÉ / NEŽIVÉ 

6. kyslík vyrábějí ŽIVOČICHOVÉ / ZELENÉ ROSTLINY 

7. půda poskytuje rostlinám živiny ANO / NE 

8. půda je domovem mnoha živočichů ANO / NE 

 

manéže rod číslo pád  siláka rod číslo pád 

obecenstvu rod  číslo pád  ruce rod číslo pád 

světa rod číslo pád   kůží rod číslo pád 

svaly rod číslo pád  člověk rod číslo pád 
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