Souhrnné opakování
Vyjmenovaná slova

V_ soké M__to, v_še v_nosu; prom_ šlený plán, l_ skové oříšky, houslový sm_ čec, p_ tel
s bramborami, v_ dařený v_let, z_ vat nudou, l_ hový vařič, p_ chlavé trní, hnědá kob_ la,
větrný ml_ n, silný v_ tr, téměř v_chr; knedlíky s_ pané tvarohem, neob_ čejný příběh, p_ lný
student, dřevěná m_slivna, nedosl_ chavý dědeček, nepříjemné hm_ zí štípnutí, cesta dlouhá
dvě m _ le, smažený s_ r s hranolky, ptačí p_ rko, starý rodinný ob_ čej, nezv_ klé ticho,
p_sčitá pláž, prům_ slová hala, b_ strý v_ r, v_ r hlasitě zav_ skl

Hana měla vždy zajímavý sm_ sl pro humor. Myslím, že ten dům je už několik let
neob_dlený. Je slep _ š had? Co kdyb_chom trochu zatopili? Začíná být docela z_ ma. Až
půjdeš na nákup, vezmi prosím ještě ol_ vový olej a neperl_vou vodu. Ta chata, do které
pojedeme, se nachází v_ soko v horách. Je od ní opravdu krásný _ hled po okolí. Do banky je
zakázáno vodit psa a nosit p_ stoli. Louka byla plná chm_ ří z pampelišek. V_ tězem se po
urputném boji stal Adam. V_ chřice v_ vrátila stromy. V_ v_ nul velké ús_ lí.
1. Tomáš předtím svou práci pěkně odb_ l a teď bude muset vše dělat znovu.
2. B_ ložravci mají zpravidla mnohem složitější a delší tráv_ cí soustavu než masožravci.
3. To snad ne! M_ tu celý den v_ tíráme, a ty si snad m_slíš, že m_ nemusíš pomáhat a
neum_ ješ ani nádob_ !
4. Počkej pros_ m chv_ lku. Musím si ještě nab_t mobil a nal_ čit se.
5. Ml_náři, potřeboval bych naml_ t mouku.
6. Vojáci urputně bojovali, ale i přesto se jim nepodařilo zabránit dob_ tí hradu.
7. Naše nové l_ žiny na l_že jsou rozkládací.
8. Nev _ m_ šlej si pořád něco. Mám už plné zuby tvých v_ m_ slů!

