Vyjmenovaná slova – část 2
s_čící had, zvědavý nos_k, drobná las_čka, nebezpečný zlos_n, us_nající dítě, měs_c pros_nec, pos_pat
chodník solí, us_dlit se, nas_cený roztok, s_lonová punčocha, květiny us_chají, s_kora modřinka, s_ra hoří,
s_lná větev, pos_lat dopis, zaschlá os_ka, milý ps_k, s_chravý podzim, nová s_pka, pos_lat balík, malá las_čka,
us_pal trochu písku, země os__chá, s_kot páry, svatební s_ň, s_slí nora, krátkovlnná vys_lačka, nová s_lnice,
s_pká zemina, pros_vat mouku, letní s_dlo, s_rová pomazánka, chraptí a s_pe, neuhas_telný požár, pos_lovací
cvičení, počítačová s_ť, nové tis_ciletí, dětský zás_p, malinový s_rup, vys_paný pytel, Velké Los_ny, rychle
us_nat, jez do polos_ta, has_cí přístroj, olomoucký s_reček, houkající s_ček, s_tý člověk, nové s_dliště, rozb_té
s_tko, nejmladší s_novec, navlhlé os_vo, vyhořelá s_rka, mas_tý guláš, s_lný provaz

tlaková v__še, stav__dlo na rybníce, hrách je luskov__na, jihov__chodní směr, v__mlouvá se, včerejší
nov__ny, v__jeme v ěnec, v__jezd z garáže, horolezecká v__stroj, v__soký strom, louže v__sychá,
nenapov__dej, vodní v__r , cv__čební úbor, v__sutá hrazda, v__skat ve vlasech, nákladní v__tah, hubené
v__žle, prav__delná návštěva, hradní v__žka, zdv__há činky, předv__dat nebezpečí, taková klukov__na,
obrovská v__ška, bledá záv__st, město V__deň, peněžitá v__hra, telev__zní zprávy, sv__nutý koberec,
zv__šená teplota, dostat v__svědčení, pekelná v__heň, starodávný zv__k, malá V__ktorka, jahodová
žv__kačka, v__sací zámek, srdečné uv__tání ,v__r je sova, hlasitý v__skot, neobv__klý čin, zdv__žený most
bezv__znamná událost, v__stav__št ě v Brně, v__trvalostní běh, nádech a v__dech, sněhová lav__na, v__datný
déšť, cv__ čená opice, čajová konv__ce, v__nikající jídlo, severní v__tr, dobrý v__sledek, české posv__cení
_________________________________________________________________________________________
M__šky v__b__rají z košů zb__tky potrav__n. M__sl__vec si s ml__nářem v__kal. Jeho s__n b__l s__lák.
Venku b__lo jako ve v__hni. V__ se m__ začínáte l__b__t. S__nek b__l b__t i pro mal__čkost. Nep__chni se o
hřeb__k. Když se brz__ stm__vá a zatřp__tí se hvězdy, oz__vá se s__ček, v__r v__létá na lov a poletují
netop__ři. Rodiče koup__li nový náb__tek do ob__vacího pokoje. Na l__žařském v__cv__ku si V__tek zlomil
obě l__že a l__tkovou kost. Stará bab__čka už špatně sl__šela. Máme nový ml__nek na kávu. V L__tom__šli je
krásný zámek. Cesta b__la v__s__pána drobnými kam__nky.
_________________________________________________________________________________________
Vysvětli význam, použij slovo ve větě:
býlí - bílí ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
mít – mýt ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
babyčka – babička __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
lýčený – líčený ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
bydlo – bidlo ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
mýval – míval _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
opylovat – opilovat _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

