
 

1. pes nepřestává v_t, skok do v_šky, plavce stáhl vodní v_r, život mu v_si na 

vlásku, nev_ř prach, v_sel_ jsme sem_nka, uv_t v_neček, navštiv_t V_ta, 

kostelní v_žka, v_t čelenku z pampel_šek, nepředstav_telná v_ška, houkání 

v_ra, v_ra v dobro, v_tr v_ří smetí, uv_dět v_ří mláďata, v_dám dost peněz za 

oblečení, v_dám ho u kamaráda, v_sutá hrazda, zásuvka v_sunutá ze stolu, 

dobrom_sl, popřem_šlet, um_něný, z_tra, v_dávání, v_nikající, pov_táhnout, 

v_na, bl_zko, pob_vat, s_chravo, zab_t, někol_krát, m_cí, ab_ v_s_pal, 

nev_dané, posl_šte, pov_šeně, posp_cháme, s_tý 

 

2. V Litom_šli žila  m_ška malá,  Sm_kla sebou, vzhůru m_ří, 

M_lena se jmenovala. chv_l_ let_ jako chm_ří, 

Přem_šlela M_lenka, vesm_r chce rn_t na dosah 

Napadla j_ m-šlenka, a pak náhle zemskou t_ž_ 

že poletí do vesm_ru,  dolů padá jako hrách. 

m_šáka tam vezme M_ru. A tak m_sto vesm_ru 

V_m_slela postup letu.  sp_ v krab_čce od s_ru. 

Rozdm_chala svou raketu. 

 

3. nesl_šná chůze, zal_kat se pláčem, b_lá l_s_na, l_zat zmrzl_nu, 

zb_tečný sl_b, bl_ží se l_stopad, l_žařský pob_t, rozb_tý 

pl_noměr, vel_ce l_bezná, b_le nal_čený obl_čej, bl_skav_ 

pl_šek, pl_šová hračka, kapk_ ros- se bl_štěl_, škodl_v_ 

l_kožrout, l_heň kuřat, ob_čejná l_ska s jablky, do L_tom-šle 

 

4. Jací jsou l_dé? 

Známe osob- zlom_slné, svědom_té, dom_šlivé, l_né, l_dum_lné, b_stré, hb_té, 

m_rné, um_něné, m_rum_lovné, neom_lné, neob_čejné, m_lé, pečl_vé, 

v_nikajicí, v_jimečné. 

L_da, L_buše, Z_na, M_lena, S_mona, El_ška, Radm_la, Al_ce, Z_ta, Ol_na, Zb_něk, 

B_voj, L_bor, Přem_sl, Slavom_r,Vas_l, Zb_šek, V_t, V_lém L_tom_šl, B_střice, 

V_soké M_to, B_džov, Nezam_slice, V_šehrad 

 

5. Pros_nec je poslední měs_c v roce. Venku je s_chravo a s_pe 

se sn_h. L_dé pos_lají vánoční přání i zás_lky s dárk_. Děti 

s_pou s_korkám do krm_tek kousky s_ra a lůj. V s_tích se 

mrskají šup_natí kapř_. Mam_nky spolu s dcerami a s_ny 

přem_šlejí o vánočních dárc_ch. Při pečení děti uždibují s_rové 

těsto, až mají přes_cená bříška. Pokud není s_chravé počasí a 

nes_pe se přiliš hustě sníh, vyjíždějí ven na l_žích nebo na 

saních. 
 

 



 

6. V jedné v_sce b_l starob_l- kostel_k. Měl neob_čejně v_sokou vě_ a malou v_žku, Ve 

věž_ v_sel zvon a l_tal- tam v_ři, netop_ři a někdy i up_ři. Žil- tu také různé sm_šlené 

b_tosti: b_lá paní, v_la V_lemína, čaroděj a pohá_ková zv_řata. Každ_ večer v-váděl- 

neobv_klé kousky,  v_řil- v tanc- a trop_l- takový pov_k, že všichni ps- ve vs- začal- 

v-t 

 

7. Když se ps_ dozvěděl_, že v sousedstv_ žijí l_dé, sebral_ se a šl_ k nim do 

strážní služb_. L_dé byl_ rádi, neboť ps_ za práci nežádal_ plat. Stačil jim b_t a strava. 

Když se kočk- dozv_děl_, na jak v_soké noze si ps_ žijí, začal_ se také stěhovat za 

lidm_. Jenže ve dveřích l_dských příb_tků stál_ ps_. Kočky si ale poradil_. Když tato 

zv_řata nemohl_ dovnitř dveřm_, dostal_ se tam oknem. (Podle J. Pavloviče) 

 

8. Jednou v_šla Manka z jeskyně a pov_dá Rumcajsi, narodil se nám s_nek. 

To si mus_m na radost v_střelit z p_stole řekl Rumcajs. 

Dal si do p_stole žalu_ a s_lně v-střel_l. 

A teď se na našeho s_nka pod-vám řekl. 

V_š co řekl Rumcajs, když chlapce spatřil, já mu udělám střev_čky. 

To m-slíš vážně zeptala se Manka. (Podle V. Čtvrtka) 

 

9. Za poln- ž-nkou Evel-nkou přihopkal zajíc. Pros_l ji, ab- pro něho něco v_m_slela. 

Zajíci totiž měl_ nev_slovně voňavé tlapk- od toho, jak brouzdal_ v jetel_. Jsou potom 

moc snadno k v_čuchání a nejsou na pol_ch ani v les_ch v be_pečí. (Podle F. 

Nepila) 

10. Kapr  

Kapr je velik_ boháč. Oblékl se do všech sv-ch stř_brn_ch peně_ a proj_ždí 

se po hladině. Potom př_jdou r_bář_ a ch_tají ho do s_tě. Doma pluje ve vaně, 

špul- -sta. Mam_nka se št_tí jeho peně_ - šup_n. Kaprov- pení_ky se lep- na 

ruce. Nejprve je kapr krásn_, potom i chutn_. Zvláště o Vánoc_ch. (Podle 

V. Nezvala) 

 

11. Naše tělocv_čna je v přízem_ školní budov_. Podlaha je pokr_tá parketam_. 

Tělocv_čna je v_bavena šplhadl_, dvěma kladinam_, v roz_ch stojí koz  

Rádi cv_číme se švihadl_ a děláme kotoul_ na ob_mných žíněnkách. 

Přezouváme se do cv_čební obuv_. Nejv_c se zadýcháme při v_bíjené, 

nejv_c se zasm_jeme, když zkoušíme kotoul_ na legrační překá_kové 

dráze. 

 

12. Konečně ustal_ deště. Pru_ké l_jáky po sobě nechal_ záplav_ bahna, p_sku a větv_. 

Potoky se přestal_ valit. Proudy vody se uvelebil_ ve svém kor-tu. Stébla trav se 

zvědavě rozhlížel_, kdo př-šel k jaké škodě. Květ- začal- zase vonět. 

 

13. sb rka, l_zátko, p_tlák, m_sl, spl_vání, tal-ř, lv_če, p_seň, s_dl_ště, p_lník, b_ble, 

m_sl_vec, p_cha, um_vadlo, s_ček, chv_le, třp_t, ob_dlí, cv_čitel, skl-zeň, 

jev_ště, pol_bek, pov_nnost, v_cházka, klop_tnutí, p_tel, telev_ze, p_smo, v-těz, 

Přib-slav, L-tom_šl, p_l_na, z_vnutí, s-sel 


