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Spodoba 
Doplňte správné písmeno: 
náprava ško_  {d; t} první scho_  {d; t} 
 
studený listopa_  {d; t} Mám tě rá_.  {d; t} 
 
dřevěný su_  {d; t} Přes řeku stojí mos_.  {d; t} 
 
nový obcho_  {d; t} Na větvi hvízdá droz_.  {d; t} 
 
osm no_  {d; t} rychlý obra_  {d; t} 
 
široký vcho_  {d; t} nešikovný pá_  {d; t} 
 
odložený odle_  {d; t} pozdní přícho_  {d; t} 
 
dobrý zákla_  {d; t} rybářská sí_  {ď; ť} 
 
Pora_ se s někým.  {ď; ť} železniční tra_  {ď; ť} 
 
Vzbu_ se včas.  {ď; ť} Ho_ míč daleko.  {ď; ť} 
 
nala_ kytaru  {ď; ť} vysoká ze_  {ď; ť} 
 
Pohla_ mě.  {ď; ť} Odle_ beruško.  {ď; ť} 
 
Je živý jako rtu_.  {ď; ť} M ě_ je prvek.  {ď; ť} 
 
Má dobrou pamě_.  {ď; ť} déš_ se sněhem  {ď; ť} 
 
Přijela k nám pou_.  {ď; ť} Pus_ mě dovnitř.  {ď; ť} 
 
Karavana jde přes pouš_.  {ď; ť} Se_ rovně.  {ď; ť} 
 
Nevo_ nikoho za nos.  {ď; ť} Cho_ pravidelně k lékaři.  {ď; ť} 
 
Vra_ se domů.  {ď; ť} velká lo_  {ď; ť} 
 
správná odpově_  {ď; ť} dobrou chu_  {ď; ť} 
 
bílá labu_  {ď; ť} dlouhý pláš_  {ď; ť} 
 
Probu_ se.  {ď; ť} Posvi_ si.  {ď; ť} 
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Osla_ si.  {ď; ť} Nehle_ do prázdna.  {ď; ť} 
 
Zapla_ si oběd.  {ď; ť} Zame_ chodník.  {ď; ť} 
 
děravá pamě_  {ď; ť} Hle_ si úkolů.  {ď; ť} 
 
Pus_ se do toho.  {ď; ť} cihlová ze_  {ď; ť} 
 
Přive_ psa.  {ď; ť} pla_te včas  {ď; ť} 
 
hustý déš_  {ď; ť} Nebu_ pyšný.  {ď; ť} 
 
Vra_ mi knihu.  {ď; ť} Přije_ na kole.  {ď; ť} 
 
Ukli_ nepořádek.  {ď; ť} petrželová na_  {ď; ť} 
 
Ve sklepě si posvi_.  {ď; ť} Zaho_ ten kámen.  {ď; ť} 
 
Nahra_ to slovo.  {ď; ť} Pohle_ na tu krásu.  {ď; ť} 
 
odvezl i su_  {ď; ť} Poj_ si hrát.  {ď; ť} 
 
A_ je zdravá.  {ď; ť} Vždy_ je ráno!  {ď; ť} 
 
Udělej to te_!  {ď; ť} zkra_ si šaty  {ď; ť} 
 
vlahý déš_  {ď; ť} vtipná odpově_  {ď; ť} 
 
nepromokavý pláš_  {ď; ť} necho_ sem  {ď; ť} 
 
přeji dobrou chu_  {ď; ť} zame_ podlahu  {ď; ť} 
 
V zimě padá sní__.  {h; ch} le__ce se učí  {h; ch} 
 
Je to hodný ho__.  {h; ch} kře__ký koláč  {h; ch} 
 
neměj stra__  {h; ch} utři pra__  {h; ch} 
 
prá__ u dveří  {h; ch} jdi na ji__  {h; ch} 
 
Hro__ je africké zvíře.  {h; ch} na druhý bře__  {h; ch} 
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Stonožka má mnoho no__.  {h; ch} čerstvý tvaro__  {h; ch} 
 
Děvčata vytvořila kru__.  {h; ch} V řece plave pstru__.  {h; ch} 
 
sto__ slámy  {h; ch} Pěstujeme hrá__.  {h; ch} 
 
je le__tivý  {h; ch} utírat pra__  {h; ch} 
 
je zmrzlý jako rampou__  {h; ch} jít na tr__  {h; ch} 
 
Lyžař nese bato__.  {h; ch} hnal ho stra__  {h; ch} 
 
mám dlu__  {h; ch} klasický slo__  {h; ch} 
 
Venku padá sní__.  {h; ch} lískový oře__  {h; ch} 
 
nový dru__  {h; ch} veselý smí__  {h; ch} 
 
nekonečný příbě__  {h; ch} paro__ z jelena  {h; ch} 
 
kravský ro__  {h; ch} bílá pla__ta  {h; ch} 
 
V červnu kvete hlo__.  {h; ch} nový koži__  {h; ch} 
 
čisté ne__ty  {h; ch} krajkový pru__  {h; ch} 
 
náš Vojtě__  {h; ch} náš Jindři__  {h; ch} 
 
nový plu__  {h; ch} svěží de__  {h; ch} 
 
cestovní ru__  {h; ch} Má hudební slu__.  {h; ch} 
 
le__ký úkol  {h; ch} V hotelu jsme měli nocle__.  {h; ch} 
 
velký mě__  {h; ch} kynutá bu__ta  {h; ch} 
 
zelený me__  {h; ch} Vidím i za ro__.  {h; ch} 
 
skvělý či__  {h; ch}                             teče mi kre_  {v; f} 


