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2. Jak ," nurrlrá tato květina? DrŽ jaz4.k za zubyl. Zůma byla mírná. Proč stále

)'irasí i"rTt,rt bude neděle. Kle-pF nes! zinkový plech. Z lesa se oz[va|
sýček. Děti mají teplé z)mnky. Já zase brz4 přijedu. Štotáci se učí anglick1i

1azg-k. Jdibrz4spát, ať nez jváš ve škole. ŇÍaminka umí opravit rozbíti' zzv.
v To^e i" ^r#iré 

počasí. wuzjzkavesele vybrávala. Vyjeveně na to zitat.

B
1'. Zbu.nék b4-| sám, jezdecký bil-čík, ,uait nÍebiu, a|t *pcšný, moderní

nábu-|ek, sčítáfií ob3vatelstva, staré obpčeje, odbit-lo fioledne, zdravá jako

ryaja<a,b4strý potůček, silné krupobiťtí,léčivá b4!ina, sněhobz2lá zác\ona,

chov udtri, [ob1la a hříbě, bÁ" nabubLnek, sbáťka známek, dob7tek.

t1
2. B p lek ve vejci, pob)zet do práce, čaj ze sušených bp-Iin,kde b4ldlíš, nikdy

nás nebžLu[ta k-opretina , známý ob4čej, rozbfutý hťníček, třípoliojový b+!,
luční kobaelka, obchod s náb12tkem, obiIená zeď, dřevěný pÍíbrytek, rozb-ál
' ú - ' ' letišté,nabiaz.et ovoce. prohraná b)tva,nejstaršť ob4vatelé.yaZU, ruZŤnSKe let ruSIe' nao^/'LeL ovUuc. PIUlrliíIIa U rtlLv é' lrgJĎLcrrJL vv 

T 
vqlvlv.

3. Koupili zahradní náb4z.tek. Blesk bÁ" do vysokých stromů. To by-I hezký

pÍroatlk sbz2rejte pošÍovní známky. Cesty se sb;Lhaly k městu. Sůšíte také

léčiv8 b42.|iny? Hledáme slunný b+t.Viděli jsme chlévy pro dobptek. B4sttý
'oV r ít,-

potůček škáče přes kamenv. Přib7fiav je hezké město. Pepa príbiz-ť prkno. '

l.Zůnkoi ( plech, zitmní den, oz4yvat se z lesa,kočičí jaz1yček, cizlt/-.na,Zizta

ut* )r. án., ur,úiru.uzený iazLk,brza2se Vrat', nízkážáavu,čes!ý jaz4r-k,ut*it" án.' u,lLt a,uzený iaz)r'u,btz4zse vrať, nízkážáaka,čeyký jazyk,
t{,-,,''' ,lrkn\'A cesta . nokaz)t oráciÍnurirát se iménem, drahý benzžn, špi8atýHonzikar'a cesta, pokazjl-t práci! naz,i_:á: se jménem' 

.drahi y:"r#:,špičatý
i,.'z[cet. biízko Ruz42.né, zaseli ozi-miZina aKazfumir, pořád zllvá.-T{

I

Z,B

balla bi|á mlha, stáIe ztLval,b)dýlko v kleci] rozb,itý z-Lp, hnědá kobfo-|a,

re(w iazltk.příbartek ze zinkového plechu, nikoho nebj2j, nový náb4tek!re$ry jaz7k'nříb6tek ze ziunkového plechu, nikoho nebl, nový nábytek:

Tópa.rate!é bLázLn"", ,ur.oiruo se rozbů-Io,b4ď|í v ciz) né,r*ú
' t,-ť, !,, l' , ,? ry' '- ,- |''-^l --^1--' L 0^+-A Á!+X ^^r- _4r-,

L. ob42v atelé blázfunce, razgtko se rozb1y|o,b4d\í v ciz,ll né, nebyval doma,

9a 
Ltk,1 iaya, na rt_tá rr1 

{1:u'ok'Y: 
u{s t r1 d!Ě 

; u op ir h l : Í#l'+?:,

2.Ba-Ié štěně vyplazovalo jaz4.ček. Jak se nazllvají zdejší ob4vatelky? Brz4l
,Jostane nový baÍ.Bgd\íme(v Ruz44i. Cizí'jaz4ky jsou buránou do světá.

D,lb41tek |1biLtéboa,Íka v ohradě. Bh|uto krutá b lrtva. ZLna utírala prach na

r'ibtrltku' Přijde poďz)m a pak ,izmalv Přib7slavi mají zvláštní obyčrcie.

3. Zntíš pohádku o B4rstro ztakém? Piji b4llinkový čaj. Stále n"rir"jl odbŽ|a
třetí irotiin a. ob4vat$Ie z měst naz[vámé měšťáky. Zb4něk si pokazLl zjzp.
Zb7sekchce bs námořnftem. Proáávaa{r:iků'' nyEtrr noši b1zv ajíhb ůtí.
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l**:t'':x'll'Í,L,xli'nxi$řýi;;'##J,':;'#í'#,Í'',ffi
iT'p,ílffi :x,lH":.?;J#'iů^,ifu'rlava,;;Z*ýr,á"ol,šž,i-*ůr]'

l 
zdi,v dáli se u4fp-sua'mokrá,hlllna' nové.\4Že'

llr*ř':-rj{ťÍi!64fi{ff}ff fi$;ffi i'
nalit lŽmonádu, Pl7šový med

' #ilW :#: "i;,i{;iw .:##Í:E 
;#"?"lasina na hlavě, nemůže pol4ak

#I[u i, ra"r"á,, v'r1s"r p 16 sbu, v| {tv 
at č asem, nev z| 

*keť, 
I l

zBL ozN A'nKuJ I

ďň'o-tá kl-ka, noční hl-dka, ob-čejná tuŽka,ml-nek na kávu, neb-lo ho

sl-šet' ukl-zený b_t,b-l l_--1 av' u bi skalo se, rychle pol-ká, ob-lená

z-ďka,nepl-tvejpenězi,pl-noucíb-střina,sb-rál-stí,vl-dní1-dé,čaj
zb-I_n, b-dlí u briu-'lavi, pl-šové hračky, 1 dskáb-ďa,b-lý l-mec'

@zua-L kl -ště, l-dé se sb-haj í, L-qá kob-lka, b-dl-m bl-zko, l-ška

B strouška, sl-b-| odměnu, *' " r.té letiště, nepol-kej hltavě' ne}-b-lo se

-- ;i:i;Lu'-o, bab-čka nesl-ší, Zb-nék z-vá,ukl-dit b-t' rczb-I

tal-ř,hořkýpet-něk,ob-čejnátuŽka,sb-ratb-l-ny.kouslsedojaz-ka,

Q:':tl**;:,#1l1'-T'al,l1ii$1-ůTi6li,:;:ií'',í'lŤ
b-lo sl-šet hřmění, brz-se iab\ 

^ 
sklo. b-li rra L-sé hoře' b-strý Zb-šek'

z-ra|nab-ky,jakhonaz-váÍe.L-borr.zi-kal.jeb-da.nepl-tvejte.

@Žaaaskočila do bl-zkého rákosí. věší Se na kaŽdého jako k1-Šté.Z-valy jsme

únavou. Letiště Ruz-ně je částí Prahy. Sl-šíme rachoi b]-Žícíse bouře. Údolím

l-ně pl-nula řeka. rořenářk a pÍipravila pei-ňkový odr'ar' Pol-kej pomalu'

Pl-š je látka. Zb_-'éku-r u-iy v ob1-8eji.Zb-šek je b-strý Žák' Kob-la

má bl-skavou 1-sinku artňoíy'jaz-k.Hora v Beskydech se naz-vá L-sá'

5. Libor rád1yŽuje- lijí*Je. Hoši se pobili .pebyti. Rozhodčí rozhodl, Že t."b+l- byl

gól. Učím" *" č.rty jazýu - 1*.rrao peur.+r- polyka1 celou myšku' ospalý chla-

pec se něco Ee44 - nazíva:.Dědečei*e*li.ší- neslyší. M< - Zbynék rozbil -

@ta1íř.pravidelněbír,á-bývásčítáníry-obyvatelstva.Užjsi.bi*'-
byl od tatínka ii, - urr Šetří na novýbir - byt' Kotě se lísá - }ýsáu nohy'



\Í I

. 'r,..a:: nebojím., ,- /'tko.v oku, krm ltl zvéÍ' ,^4.i''u:.,_.* ut hlaď, dej
* .', _{+_,, -''.clil nq rnqÍYl l'lnkl't často se m AA1|- mrtlnula hodtna' KamilneK* it ,q-=n;. m4aslil na maml4nku, často se m4ItI, m'zanula hodina, kamu-
T .-:''';;i ffi pz. šedivá mu:š,, ^i"nut 

těs{o, pomalý jako hlem hď,.p,ý jak9 h|emyžď,,P!rní: -ir tal frmltz, šedivá mazš, michat těsto

L' niztuji tcí, n{ttnebolí kácet. zamq-keiltit neuolí kácet. zamr-kej za sebou, ml2lé vzpóm7fnky'/
* ,A-v

I

.;" 1, ,1/JI,

ozN /.'riau t
@"'"n,-1ů;;*' ' i, řň' noná Jana, m-ška s m-šákem, nem-lá zpráva, malá

]-:-říčka, odm-kání a zam-kání, naše M-lada, světový ffi-Í, hm-zíbzu'

" :. kovář dm-chá vzduch do výhně, na prvním m-stě, vidět htem-ždě, ráno se

^: jeme, jedovatá zm-je,už ses um-la, neber m- to, na co m-slíš.

ZBLM
(Ďzam-uei pečl-vě, b-lá m-ska, zab-! útočný hm-z, nesp|nil sl-b, m-t
\-/švé L-Že,pol-ká lék, ob-vatelé m-sl-li,l-Že l-zátko, sb-rat b-l-ny,
mje se m-dlem, chtěl b-t kom-níkem, pomoz m- S úkl-dem, b-stře
přem-šlí, b-!é m-šky, chm-ří z pampe|-šek, rozb-tý příb-tek, m- i vy'

Y- ,[t"lné, y-Že sů1, nevi-dné dny, Z-tra brz- ráno, m-t kl-ku, b-lá
,-*,Á^-uat ml-n, um-vat nádobí i m-sky, l-,dé se sb-hali, poz-tÍí,
l-koŽrout je hm-z,b-čuje koně i b-ka, nevl-dný podz-m, v Ruz-ni.

@oo*-kat b-t kl-čem. at Se trenachom-tneš u maléru, m-t to na jaz-ku'
i L-to--šli b-di-l Bedřich Smetana, b-lek, zabl-sklo Se, b-lé m-šky,
ochm-řené sem-nko, to nem-sl-š vážně, vzácná sb-rka m-ncí, m- Se

zam-s|íme, nesm-kej tím voz-kem,nab-zet hlem-ždě, aní se neoz-vej.

I
1.Laná kob4lka , čas ml4í. u:m?lj si oblŽčej a nevz!+k"j, nezraLé mallzpY,

:" :,* i,*l :: n1 c.e1tě, ryistr světa,,dm +:h! !:ť}i'^':#"1"':'::'i::'::::j: ; y,:: il?."'".ň +tr," 
;:; L;il: $ťT{p":iŤ, í'ť;i:::::*,i :Í;* ',rfii,koupili ry,4-8k ,vym4s|11 pohádku, p"rom/ň miLto,navŽdy zm,-zí,

..," , 
ý11".':T+o%1 

sáněmi, kode se nachomlttl, m;2nuta, město LitompšL'

I. Laná kob4|ka, č,as milií. unqtJ 51 obl/ceJ a nevz!+u.s) ÍLe'LraLc .IL*|/U |Iy.)

-:lT:Jiry].ts".\','':li'lrt:::r^:.i:"::T}í':'::Í*:TÍJ?:J'*
- 
"b7ztek'za 

mžliol|:,' 
':1#}: .,"^?,r:gi\l :

hal oheňu, m4sllLrne na všechny

,T,nlťn.ru*l*##*.ffi p"l","'+:l;T*H,tr#';;..frJT;;;::#-);,.ff 
';.';;Á"';s;;;'{;;^+";;.Tů,nep(,

5' \tezi dobrztkem Se strhla veI)kábitva -ey{Ye. Pl4ršové hračky se šijí zffi
_ ..'l še' Část$třechy pobit - p€bŤ4 plechem. Byt -.bit se"bl#rá - blýská čistotou. Na

='.,lnc - ffiítině seděla mjčká - myška. Litomyšl -.I'toffiyčl je hezké město. Ať se
*' - er# nikdo nesměje.**i - my všichni se usmíváme - r*mývtírne .B'éŽ na místo

*i{{€! Mžska Se na svět1e blýská -ů'lísk{í. Mamžnka je miiá - s#lí.
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1 . Trn p ÁLchá,op uk 
:.Y r:::': ji :#;i,il: #:: W!' h'ťtr,{iTiil,:řJ ffi 1

iltrt1nffďJ;##í$'{ř#;i:#IlÍlTi"'j'#ffi 
-,:;'id,fi 

:

t ^ ,..X_á nri 'v
2' N a pŽskovi u,"; 

ftffi','fi ,:l',',"s ;:ffi: ; ÍíÍ#,:{#,ářj':ff ;[?ř
l"-nl.ffít'{#;7*ď *;,?'f#W**r, tma jako, ó xlti

I
3.PlzÍíse Znamená červená se, vyk opat plazivy p[r, p-I\ý.jako 

^včelka, '""|1',
,rrToru, své činy, komár pjcn

#-:::"xr+J*mj.,tŤ;J,lž'?*-Jffi ;'"iffi rr,?}trťx:i#:

?š i-|#té mouky, na bI j zke ^[t ne,''n'*l1T{u* rfiffir';?
i#"Í'#rlřjiÍ':ffi ř;.i*l}:ři,l}ryi';fi 

"l;

;r*^;;tr*a,v4snr,eci,im"peřim;ilÍ'-'íi;#}:'W|'iŽ,ou,,

Z. Zapit-c
mŽáeet , zabj2t obtíž
kamtt
lzltosti

l2tku, 
popinavá rostlŽn u, '^) i" 

zmLze\a' mambnéin
t 1-1L"no ^it-, 

ljtku, pop/navá rostl2na, zm,U ie ZmL_Z'.a, mam'.IwLLL
-;';;r,brí#ý;;o,v,t7,L'tiýY:,',:: 

j,:^:n):r,-:?,:':|:ffi:Í'
.minkv se třp
írrr*riuj vz|uk''-; 

^'" 
Ti irr-,";á';;fr ,.o*i, í"po\*kej rychl.e, ":+'iy'Ý yÍíb 7lek'

i^:^"! Á|í[,pžro aI)2monáda, slepf,š ten Pvtlk,l) dská P*cha:

1 l l ' -/L^li-*, -oňor'r.'

:)T:'#T*'.il*j.x;H#i";}ff 'Jů:,Hi,.lill];':;;!tr;?ili,,\#L
;I'*/kla,nepai uhřátý. MŽrek zp4tuje srědomí' sleprz-cč Pu_pe' LUl'a se

;#i;il;id't mŽ siaršínáb4teklun17u1é dn1.. p)Lya a pj2'ník.

r. l'lW ,;rí*s-rW,
;-{":q, í .*;r'+rajt7pusii,lnŽtaet "'^*tLďse, 

zamfej svůj bnn'

5. Růže píchá -pffi.Píebá - pýcha není pěkná vlastnost' s{epíš 
:|"^n]? l?,l1o:

T:*l'g"š,iT|'ť;-trJ;lii-ff ?"il'J;ffi ''.fi[:Ě.T'filill',}i
*-mýt kaŽdý den. Pýr - pr*^ádlouhé kořeny. v!.š"^" na papír -pepírr.


