
        

§býlí §bidlo  

§ros§tlina

§ros§tlina

§býlí

dřevěná §tyč

dřevěná §tyč

§bidlo  



§bílý  §bílí 

§barva  §papíru

§barva  §papíru

§bílý  

§malíř §natírá 
§zdi §bíle

§bílí 

§malíř §natírá 
§zdi §bíle



§název §kys§eliny

§s§írová

§název §kys§eliny

§s§írová

§pizza §s§e §s§ýrem

§s§ýrová

§pizza §s§e §s§ýrem

§s§ýrová



§pykat §pikat  

odpykávat §tres§t

odpykávat §tres§t

§pykat

§hrát §hru §na 
§s§chovávanou

§hrát §hru §na 
§s§chovávanou

§pikat  



§mlýn   §mlít  

§budova, §kde §s§e 
§mele §mouka

§budova, §kde §s§e 
§mele §mouka

§mlýn   

§zpracovávat 
§mouku §mletím

§zpracovávat 
§mouku §mletím

§mlít  



§lys§ka 

§keř §s §lís§kovými  
oříš§ky

§pták §s §bílou 
§lys§inkou

§pták §s §bílou 
§lys§inkou

§lys§ka 

§lís§ka 

§keř §s §lís§kovými  
oříš§ky

§lís§ka 



§výš§ka §vížka  

§když §je §něco 
§vys§oko

§když §je §něco 
§vys§oko

§výš§ka 

§malá §věž

§malá §věž

§vížka  



§s e §nazývá §s§e §nazívá 

§jmenuje §s§e 
§muchomůrka

§jmenuje §s§e 
§muchomůrka

§nazývá 

§při §únavě 

§při §únavě 

§s§e §nazívá 



§pobít   §pobýt 

§zůs§tat §někde delš§í 
dobu

§zůs§tat §někde delš§í 
dobu

§pobýt 

§vyhladit §vojs§ko 
§protivníků   

§vyhladit §vojs§ko 
§protivníků   

§pobít   



§mýt §mít

očis§tit  §s§i §ruce §být §hladový
….. §hlad

očis§tit  §s§i §ruce

§mýt 

§být §hladový
….. §hlad

§mít



§lyže     §líže

§potřebujeme §na 
§lyžování

§potřebujeme §na 
§lyžování

§lyže    

§kopeček §zmrzliny 
§s§e …..

§kopeček §zmrzliny 
§s§e …..

 §líže



dmýchá §míchá 

§rozfoukává 

§rozfoukává 

dmýchá

§krouží §v §hrnci 
§vařečkou

§krouží §v §hrnci 
§vařečkou

§míchá 



§blýs§ká 

§blízká 

§na §nebi §s§e..

§na §nebi §s§e..

§blýs§ká 

§když §je §ves§nice 
§blízko, §je ...

§když §je §ves§nice 
§blízko, §je ...

§blízká 



§píchá  

§píchá 

§pýcha 

§bodavá §boles§t §u 
§s§rdce ….

§bodavá §boles§t §u 
§s§rdce ….

§lids§ká §vlas§tnos§t

§lids§ká §vlas§tnos§t

§pýcha 



§pil §pyl 

chlapeček ….. §vodu

chlapeček ….. §vodu

§pil

§na §květině §je ….  

§na §květině §je ….  

§pyl 



§s§lepíš §s§lepýš  

§s§pojíš §papír 
§lepidlem

§s§pojíš §papír 
§lepidlem

§s§lepíš 

§ješ§těrka §bez 
§nohou

§ješ§těrka §bez 
§nohou

§s§lepýš  



§na §pís§ku §na §pys§ku 

§hrajeme §s§i §na ….

§hrajeme §s§i §na ….

§na §pís§ku §na §pys§ku 

§na §rtu §u 
§zvířat 

§na §rtu §u 
§zvířat 



§mýval  §míval

§název §zvířete  

§název §zvířete  

§mýval  §míval

§když §něco §měl, 
§tak §to ….

§když §něco §měl, 
§tak §to ….



§vír

§výr  

§vodní 

§vír

§vodní 

§s§ova  

§s§ova  

§výr  



 

§vije §vyje

§věneček

§věneček

§vije 

§na §měs§íc

§na §měs§íc

§vyje



§vís§ká §výs§ká 

§vlas§y 

§vlas§y 

§vís§ká 

§rados§tí 

§rados§tí 

§výs§ká 



§vys§el §vis§el 

obilí  

obilí  

§vys§el §vis§el 

obraz

obraz



§bydlo §s§yrový 

§živobytí

§živobytí

§bydlo

   §neuvařený 

   §neuvařený 

§s§yrový 



§bít §být 

§exis§tovat 

§exis§tovat 

§být 

§tlouci 

§tlouci 

§bít 



dobýt dobít

§hrad 

§hrad 

dobýt 

§mobil

dobít

§mobil



§hřebík

§hřebík

§přibít

§přibít

§přibýt

§přibýt

§nový §žák

§nový §žák



§nabít 

§zkuš§enos§ti

§nabýt

§puš§ku 

§nabít 

§puš§ku 

§zkuš§enos§ti

§nabýt



§vlys §lis

ozdobný pás

ozdobný pás

§vlys 

§pres§ovač 

§lis

§pres§ovač 



§vymýtit 

§les

 §zlo, ducha

§vymítat 

§les

§vymýtit 

 §zlo, ducha

 §zlo, ducha

§vymítat 



 chybuje

§mýlí §s e

 §kluk

§milý 

 chybuje

§mýlí §s e

 §kluk

§milý 



§květy

opylovat opilovat

 dřevo§květy

opylovat

 dřevo

opilovat



§pís§ek

§s§ypat §s§ípat 

§při chrapotu§pís§ek

§s§ypat

§při chrapotu

§s§ípat 



§malý §s§tromeček §babyka

§babička §babyčka   

§máma §mámy

§máma §mámy

§babička §babyčka   

§malý §s§tromeček §babyka


