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 1           vlasy                 vlaje                  snídá                brada                hlasy               spálí 

 2           mraky               mračí                tmavý              tráva                  trápí               bručí 

 3           krása                 kropí                 kroky               zvuky                 křída              známe 

 4           dláto                 kříže                  brány               právo                 křičí               druhý 

 5           klíče                  křivý                  kráva                mluví                 křísí                hraje      

 

 

 6           vrátí                  zvoní                  stojí                 hrůza               bledý               známe 

 7           brečí                 mlýny                spíme               spíše                snídá               sněží 

 8           sníme               snědá                květy                kvítí                  platí                 vrata 

 9           slovo                 slovo                 čluny                zboží                složí                 práce 

10          zlato                 dvory                 kříže                 křídy                hraje                hraní 
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11           hraje                pláče                staví                 hlasy                  prosí                zvali 

12           bzučí                krása                stopy                práce                 hravé              brána 

13           čteme              škola                vlály                  zvedá                 kráká              drápy 

14           jdeme              mléko              dvory                dříví                    Praha             mraky 

15           stojí                  skáče               hledá                hlídá                   zláme             krouží 

 

 

16           mluví                vrána               pluhy                zvony                 proto             bručí 

17           psaní                druhý               starý                 vrata                  staví               kráva       

18           práce                sláma               vlasy                 tráva                 tluče               cvičí 

19           stopa                kniha                mnoho             kruhy                krůta              právě 

20           smetí                bláto                 spálí                 šlape                 hrůza              zraje       
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