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Spodoba 
Doplňte správné písmeno: 
velký du_  {b; p} něco mi ku_  {b; p} 
 
mnoho ža_  {b; p} Sle_ to.  {b; p} 
 
nezlo_  {b; p} péče o chru_  {b; p} 
 
na jeřá_  {b; p} velký hři_  {b; p} 
 
luk a ší_  {b; p} ší_kový keř  {b; p} 
 
tmavý skle_  {b; p} dobrý chlé_  {b; p} 
 
sno_ slámy  {b; p} je sno_  {b; p} 
 
malé slí_ky  {b; p} sý_ka na obilí  {b; p} 
 
špičatý stře_  {b; p} rychlý pohy_  {b; p} 
 
výlov ry_  {b; p} jídlo z hu_  {b; p} 
 
prasklá skořá_ka  {b; p} červená ši_ka  {b; p} 
 
čistý žla_  {b; p} směšný vti_  {b; p} 
 
chlupatá tla_ka  {b; p} mnoho ry_  {b; p} 
 
krásný slou_  {b; p} tajný sli_  {b; p} 
 
přiletěl čá_  {b; p} malá ža_ka  {b; p} 
 
bolavý zu_  {b; p} velký šrou_  {b; p} 
 
rychlý holu_  {b; p} zahnutý drá_  {b; p} 
 
vysoký stro_  {b; p} dětský zásy_  {b; p} 
 
malá chalou_ka  {b; p} smutný pohře_  {b; p} 
 
malý Jaku_  {b; p} rýžový náky_  {b; p} 
 
zlobivý Fili_  {b; p} pět chalu_  {b; p} 
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mohutný du_  {b; p} jít na náku_  {b; p} 
 
nechlu_ se  {b; p} přiklo_ víko  {b; p} 
 
velká hlou_ka  {b; p} sle_ papír  {b; p} 
 
zrezlá tru_ka  {b; p} nezlo_ dědu  {b; p} 
 
náš klu_  {b; p} ozdo_ dort  {b; p} 
 
ku_ maso  {b; p} nastu_ do auta  {b; p} 
 
jestřá_ je pták  {b; p} velký lu_  {b; p} 
 
hluboký příko_  {b; p} dlouhý chlu_  {b; p} 
 
slu_ka z pomeranče  {b; p} velký so_  {b; p} 
 
dlouhý jeřá_  {b; p} smotané klu_ko  {b; p} 
 
ostrý oště_  {b; p} krutý žer_  {d; t} 
 
prudký je_  {d; t} Kolem zahrádky je plo_.  {d; t} 
 
Jablko je sladký plo_.  {d; t} le_ na rybníce  {d; t} 
 
ptačí le_  {d; t} Plazí se jako ha_.  {d; t} 
 
venku je kli_  {d; t} zimní kabá_  {d; t} 
 
včelí me_  {d; t} vysoký pla_  {d; t} 
 
jedovatý ha_  {d; t} drobný kvě_  {d; t} 
 
hra_ Kost  {d; t} pes má kos_  {d; t} 
 
měděný hromosvo_  {d; t} spolehlivý kamará_  {d; t} 
 
je devě_ hodin  {d; t} měl hla_  {d; t} 
 
dese_ korun  {d; t} směrem na zápa_  {d; t} 
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výcho_ z obchodu  {d; t} příjez_ vlaku  {d; t} 
 
odjez_ autobusu  {d; t} náš milý souse_  {d; t} 
 
Teče mu do bo_.  {d; t} ho_ míčkem  {d; t} 
 
drátěný plo_  {d; t} meziplanetární le_  {d; t} 
 
Ananas je cizokrajný plo_.  {d; t} V mrazničce je le_.  {d; t} 
 
kamará_ David  {d; t} šel na obě_  {d; t} 
 
hlávkový salá_  {d; t} jahodový kompo_  {d; t} 
 
Ten já rá_.  {d; t} Mám velkou rados_.  {d; t} 
 
velká staros_.  {d; t} hlavní vcho_  {d; t} 
 
chlapecký zácho_  {d; t} pě_ prstů  {d; t} 
 
Bolí mě prs_.  {d; t} mnoho vánočních kole_  {d; t} 
 
studený po_  {d; t} návo_ k použití  {d; t} 
 
středověký hra_  {d; t} výborný nápa_  {d; t} 
 
děd Vševě_  {d; t} lední medvě_  {d; t} 
 
Hla_ je nejlepší kuchař.  {d; t} Umí dobře počíta_.  {d; t} 
 
Ha_ je plaz.  {d; t} ticho a kli_  {d; t} 
 
královský ša_  {d; t} velký chla_  {d; t} 
 
tichý kou_  {d; t} moderní by_  {d; t} 
 
ovocný sa_  {d; t} Poranil se o drá_.  {d; t} 
 
Dostal jsem barevný pohle_.  {d; t}          několik zahra_  {d; t} 
 
 


