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bíl-  sníh
ciz-  člověk
deštiv-  den
ps-  bouda
mal-  sněhuláci
horliv-  Petr

ernovlas- hoch

ap-  zobák
jednotliv-  krok
holub-  šeď
dozrál-  banán
leniv-  žáci
hověz-  vývar
lakom-  lidé
trpěliv-  učitelé
léčiv-  čaj
nahnil-  pomeranč
nakažliv-  bacil
osiřel-  syn
krav-  kůže
odrostl-  hoši
borov-  les
hus-  peří

tvercov-  tvar
přím-  směr
koroptv-  vejce
jízliv-  pohled
sněhobíl-  svetr
střídm-  sportovci
bramborov-  salát
útl-  pas
zdvořil-  sousedé
lipov-  sirup
bázliv-  pes
pav-  oko
plesniv-  sýr
trval-  pobyt
růžov-  ubrus
koz-  mléko
zapomnětliv-  děda



vesel-  muzikanti
kozl-  bobky
březnov-  den
šumiv-  nápoj
kovov-  háček
utonul-  chlapeček
losos-  pomazánka
churav-  Leoš
mramorov-  sloup
papírov-  draci
růžov-  panáčci
laskav-  tatínek
hořlav-  obal
lv-  klec
děrav-  hrnec
velryb-  ploutev
průmyslov-  areál
proslul-  skladatelé
osl-  uši
orl-  hnízdo
poutav-  příběh
vybírav-  mlsouni
zimomřiv-  Aleš
zvídav-  pohled
kos-  bratři
prav-  roh
žab-  kuňkání
nesměl-  voják
živ-  plot
pošetil-  strýc
osaměl-  starci
pronikav-  zvuk
škodliv-  lýkožrout
rychl-  sprintéři
cel-  půlden
drz-  Pavel
včel-  bodnutí
surov-  vrazi
vos-  úly
slep-  vůdce
šípkov-  džem
lekl-  pstruzi
jásav-  zpěv



rozsáhl-  pozemek
hladov-  bezdomovci
slab-  staříčci
zdrav-  nápoj
rychl-  let
roztomil-  dáreček
hlubok-  les
lys-  vrchol
ocelov-  drát
svěž-  dech
tmav-  oblek
vrbov-  prut
velkolep-  plán
převisl-  muškát
nov-  domek
ryz-  zlato
snaživ-  studenti
opravdov-  poklad
poznámkov-  sešit
mil-  člověk
krokodýl-  zub
bezov-  sirup
ztrouchnivěl- dub
bos-  kluk
truchliv-  pohřeb
uměl-  chrup
zářiv-  úsměv
sob-  spřežení
zpěvav-  ptáci
hanliv-  název
chrámov-  sbor
ohořel-  pařez
soukrom-  les
toulav-  psi
sov-  houkání
mal-  pstruzi
otužil-  plavci
jedlov-  les
rozkvetl-  vřes
vyschl-  pramen
neznám-  úkol
jabloňov-  květ
tetřev-  tokání



zajímav-  motýli
ryb-  kost
bezhlav-  skok
zral-  meloun
malinov-  džus
štíhl-  úhoři
zarostl-  záhonek
hol-  omyl
ospal-  lvi
zvadl-  list
zapadl-  traktor
tepl-  límec
modrav-  dým
pravěc-  lidé
štiplav-  kouř
sysl-  doupě
želv-  krunýř
osaměl-  lovec
gazel-  útěk
makov-  koláč
chrpov-  květ
sobol-  kožešina
porostl-  břeh
bab-  léto
sípav-  hlas
bezvous-  muži
zmrzl-  javor  
nevyspal-  hráč
vyhubl-  psi
strm-  kopec
zvětral-  nerost
ryšav-  kožich
motýl-  kukla
podnikav-  pán

pav-  roztok
tup-  kámen
uplynul-  víkend
citov-  práh
spravedliv-  soudce
starobyl-  stolek
poctiv-  prodejci
obsáhl-  popis



jednotné číslo
množné číslo
množné číslo
jednotné číslo
divoký pes

přívětiví lidé

obrovský člověk

milí sousedé

anglický učitel

poctiví prodavači

ubohý sirotek

veselí hosté

blízký kamarád

neznámí zpěváci

hezký muž

vyhublí psi

droboučký motýl

nevyspalí dělníci

drahý rodič

zdraví žáci

maličký brouk

velrybí kosti

amatérský modelář

rychlí chodci



vysoký žák

smělí hrdinové

eský skladatel

nevidomí občané

známý herec

krásní srnci

zdravý pán

trpěliví rodiče

silný vzpěrač

živí moli

nervózní lékař

sprostí chlapci

přátelský soused

hluční hoši

lidov-m-  tanci, zajímav-m  příkladem, s včel-m  medem, o starostliv-ch 
lékařích, jestřáb –m  pírkem, otužil-ch  sportovců, ryb-m  zápachem, mraziv-m 
dnem, o vesel-ch  zážitcích, trpěl pronikav-m  hlasem, s vytrval-mi  běžci, 
v hověz-m  guláši, prav-m  úhlem, ve vrbov-ch  větvích,  na bíl-ch  peřinách, 
sněhov-m  popraškem, pomal-m  krokem, orl-m  zrakem, v papírov-ch 
krabičkách, bez kos-ch  zobáčků, na jabloňov-ch  květech, málo ps-ho  sádla, 
v zapadl-ch  vesničkách, v uplynul-ch  letech,  pod vysok-m-  smrky, pod



 strm-m-  svahy,  s léčiv-m-  čaji, v čap-ch  zobácích, mnoho zajímav-ch  míst, 
kolem rozlehl-ch  plání, za barevn-m-  motýly, z tmav-ch  močálů, v citronov-ch 
bonbonech, v bíl-ch  květech, v neobvykl-ch  situacích, s leskl-m-  zuby, ve 
vyschl-ch stepích, od dubov-ch plodů, druhý byl cihlov- , cel-m  krajem, našli 
veverč-  chlupy, z pavouč-ch vláken, s dlouh-m-  tykadly, prav-  anglický čaj, 
s nezdvořil-m  člověkem, za drz-m-  žáky, s vítězn-m-  soutěžícími, v ptač-ch 
vejcích, příběhy znám-ch  osobností, s laskav-m-  rodiči, s působiv-m- 
kresbami, let drav-ch  ptáků, do ciz-ch  zemí, se sedmihlav-m  drakem

kontrola



bílý sníh
cizí člověk
deštivý  den
psí bouda
malí sněhuláci
horlivý  Petr

ernovlasý hoch

apí zobák
jednotlivý  krok
holubí  šeď
dozrálý  banán
leniví  žáci
hovězí vývar
lakomí  lidé
trpěliví  učitelé
léčivý  čaj
nahnilý  pomeranč
nakažlivý bacil
osiřelý  syn
kraví kůže
odrostlí  hoši
borový  les
husí  peří

tvercový  tvar
přímý  směr



koroptví  vejce
jízlivý  pohled
sněhobílý  svetr
střídmí  sportovci
bramborový  salát
útlý  pas
zdvořilí  sousedé
lipový  sirup
bázlivý  pes
paví oko
plesnivý  sýr
trvalý  pobyt
růžový  ubrus
kozí mléko
zapomnětlivý  děda
veselí  muzikanti
kozlí  bobky
březnový  den
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kovový háček
utonulý  chlapeček
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živý  plot
pošetilý  strýc
osamělí starci
pronikavý  zvuk
škodlivý  lýkožrout
rychlí  sprintéři
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ocelový  drát
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umělý chrup
zářivý  úsměv
sobí  spřežení



zpěvaví  ptáci
hanlivý  název
chrámový  sbor
ohořelý  pařez
soukromý  les
toulaví psi
soví  houkání
malí  pstruzi
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vyhublí  psi
strmý kopec
zvětralý  nerost
ryšavý kožich
motýlí  kukla
podnikavý  pán
čpavý  roztok
tupý  kámen
uplynulý  víkend
citový  práh
spravedlivý  soudce
starobylý  stolek
poctiví  prodejci
obsáhlý popis
jednotné číslo
množné číslo
množné číslo
jednotné číslo
divoký pes
divocí psi
přívětiví lidé
přívětivý člověk
obrovský člověk
obrovští lidé
milí sousedé
milý soused
anglický učitel
angličtí učitelé
poctiví prodavači
poctivý prodavač
ubohý sirotek
ubozí sirotci
veselí hosté
veselý host
blízký kamarád
blízcí kamarádi
neznámí zpěváci
neznámý zpěvák
hezký muž
hezcí muži
vyhublí psi
vyhublý pes
droboučký motýl



droboučcí motýli
nevyspalí dělníci
nevyspalý dělník
drahý rodič
drazí rodiče
zdraví žáci
zdravý žák
maličký brouk
maličcí brouci
velrybí kosti
velrybí kost
amatérský modelář
amatérští modeláři
rychlí chodci
rychlý chodec
vysoký žák
vysocí žáci
smělí hrdinové
smělý hrdina
český skladatel
čeští skladatelé
nevidomí občané
nevidomý občan
známý herec
známí herci
krásní srnci
krásný srnec
zdravý pán
zdraví páni
trpěliví rodiče
trpělivý rodič
silný vzpěrač
silní vzpěrači
živí moli
živý mol
nervózní lékař
nervózní lékaři
sprostí chlapci
sprostý chlapec
přátelský soused
přátelští sousedé
hluční hoši
hlučný hoch



lidovými  tanci, zajímavým  příkladem, s včelím  medem, o starostlivých 
lékařích, jestřábím  pírkem, otužilých  sportovců, rybím  zápachem, mrazivým 
dnem, o veselých  zážitcích, trpěl pronikavým  hlasem, s vytrvalými  běžci, 
v hovězím  guláši, pravým  úhlem, ve vrbových  větvích,  na bílých  peřinách, 
sněhovým  popraškem, pomalým  krokem, orlím  zrakem, v papírových 
krabičkách, bez kosích  zobáčků, na jabloňových  květech, málo psího  sádla, 
v zapadlých  vesničkách, v uplynulých  letech,  pod vysokými smrky, pod
 strmými  svahy,  s léčivými  čaji, v čapích  zobácích, mnoho zajímavých  míst, 
kolem rozlehlých  plání, za barevnými  motýly, z tmavých  močálů, 
v citronových bonbonech, v bílých  květech, v neobvyklých  situacích, 
s lesklými  zuby, ve vyschlých stepích, od dubových plodů, druhý byl cihlový , 
celým  krajem, našli veverčí  chlupy, z pavoučích vláken, s dlouhými  tykadly, 
pravý  anglický čaj, s nezdvořilým  člověkem, za drzými žáky, s vítěznými 
soutěžícími, v ptačích vejcích, příběhy známých  osobností, s laskavými  rodiči, 
s působivými kresbami, let dravých  ptáků, do cizích  zemí, se sedmihlavým 
drakem
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