Vyjmenovaná slova
kob__la, podob__zna, ob__vací pokoj, zb__stři pozornost, b__la to líb__vá práce, ryb__z,
prob__ráme novou látku, b__dný příb__tek, ub__tovna, zb__lá vajíčka, neodb__tný soused,
bub__nek, náb__tkový vůz, krab__ce, krupob__tí, horská b__lina, hb__tá štika, válečná b__tva
B__lo mi Zb__ňka líto. B__l mým přítelem. Neměl b__s b__t žádné zvíře. Hodiny b__ly poledne.
Mohu b__t doma. Srdce b__lo jako na poplach. Auta b__la rychlá. Slepec b__l b__lou holí o
chodník. Déšť b__l prudce do ob__lí. Co b__lo k obědu? Musíš tam b__t včas. Táta sb__l poličku
hřeb__kem. Právě odb__lo devět. Voják nab__l pušku. Ten úkol jsem odb__la. Kdo dob__l ten
hrad?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------krasl__ce, bl__skalo se, taška z l__ka, kovadl__na, L__sá hora, nepl__tvej, kl__d na práci, l__skové
oříšky, upl__nulý den, odpál__l nálož, hl__dací pes, pel__něk, prosl__chá se, l__kovec, pol__nko,
poraněné l__tko, ml__nek, obl__bený l__žař, rozbitý pl__noměr, plný kel__mek
Pl__n je jedovatý. Spol__kal prášky. Drahokamy se bl__skají. Řeka l__ně pl__nula. V pl__nárně
vyrábějí svítipl__n. Mysl__vec nab__l pušku. Kotě se l__salo k matce L__zince. Dal__bor odhal__l
skrýš. Děti bydlely bl__zko sebe. Nesmíš poranit l__ko stromu. Nedaleko se zabl__sklo. L__ska
rozkvetla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sm__čec, b__lé m__šky, nesm__sl, hlem__žď, nafukovací m__č, zam__chej to, kníže Přem__sl, to
byl om__l, nem__lá událost, jednom__slně souhlasili, m__ se nem__líme, nem__losrdný soupeř,
odem__kat byt, pověz m__ to, kom__ník, vym__tit les, zlom__slný skřítek, vesm__rná loď, m__dlo
Jarmila je sm__šek. Medvídek m__val se rád m__je. Král udělil m__lost ml__nářovi. Sam__ce
m__šice krm__la mládé. Chtěl se prosm__knout kolem m__lostpaní. Vym__šlený příběh b__l k
sm__chu. Hrál sm__čcový orchestr. V b__tvách používaly m__ny. Kdo málo m__slí, ten se často
m__lí. Dm__chadlo b__lo dům__slné zařízení. Maminka m__chala těsto. Drž správně sm__čec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------strašp__tel, neop__suj, koňské kop__to, nep__chni se o tu šp__čku, p__tláctví je trestný čin,
sborník p__sní, náhlé klop__tnutí, op__lený květ, nap__nat provaz, zap__řila se, p__sklavý hlas,
chybný pravop__s, šplhá jako op__ce, op__lovat hrany, třp__tivá hladina řeky, p__r je plevel
Rád se p__šní. Běž zatop__t! Svlačec je pop__navá rostlina. Nap__š to prop__sovačkou. Čmelák
op__luje květy. Zap__skej na p__šťalku. P__la je bezzubá. Kop__ta koní důkladně očisti. P__tlovina
je látka. Mládě zap__palo. Čtu nap__navé příběhy o p__rátech. Páv p__šně ukazoval svá p__rka.
Up__ral svůj zp__tavý pohled na ilustrace sudokop__tníků a l__chokopytníků.

