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BOŘÍKOVY LAPÁLIE - PRACOVNÍ LIST 1
1.Vypiš jména všech hlavních hrdinů knihy pod obličej, ke kterému jméno patří:

2. Jak se jmenovalo Čendovo štěně? _________________________________________
3. Podtrhni slovo, které označuje skrýš štěněte ve třídě, napiš slovo nadřazené pro tyto
výrazy:
Lavice polička židle skříň - _______________________
4. Jaké zvuky vydávalo štěně ve třídě? ____________________
Ke každému obr. připiš zvuky, které zvíře vydává.
Který slovní druh označuje zvuky zvířat? _________________________

5. Které nespisovné slovo týkající se fotbalového utkání Sparty Mirek vyslovil? _______
Podtrhni v řádku slovo nespisovné:
učitelka /úča svačina /sváča domáčák /domácí úkol zkonit / pokazit bomba / pětka
Napiš aspoň 2 slova nespisovná: _______________________________________________
6. Vymysli 10 neúplných slov, která by mohla být diktátem na i,í/y,ý, kterým překvapila
paní učitelka Boříkovu třídu:
__________________, __________________, _________________, ___________________,
___________________, _________________, _________________, ___________________,
___________________, _________________ .
7. Dokonči bojové plány kluků, které připravili na Bohouška:
a)
b)
c)
d)

umístit za dveře ……….
………………položit na dveře
připravit na zem ……………. s …………….
pověsit ……………………………………….

8. Kdo se nakonec „chytil“ do všech nastražených léček? ______________________
Vymysli 5 povolání začínajících stejným písmene:
___________________________________________________________________________

Pokus se vypsat čím jak nejvíce aktivit, které při své práci vykonává člověk, kterého
Bořík se svou partou „chytili“ do léčky (co všechno musí během dne udělat)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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