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Umývadla zářil-     bělostnou 
čistotou. 
Havrani se náhle vznesl-     ze 
stromu.
Hodiny na věži odbil-     už   
půlnoc. 
Rodiče Pavla chválil-     za 
vysvědčení.
Davy fanoušků přicházel-      na 
hřiště.
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Tuto rostlinu zničil-       zákeřné 
mšice. 
Maminky krásně oslavil-          
svátek.
Cestičky už dávno zarostl-        
trávou. 
Tekutá mýdla nádherně voněl-       
    .
Pospíchal-        jsme na autobus.
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Krávy se pokojně pásl-       na 
louce. 
Lidé měl-      často špatnou 
náladu.
Porotci se dohadoval-       při 
soutěži. 
Děvčata se líčil-       novými 
rtěnkami.
Ptáčci si na jaře stavěl-      
hnízdečka.
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Kola ve mlýně se pomalu otáčel-   
   . 
Letos nám stromy pozdě rozkvetl- 
     .
Hoši utíkal-    s jalovcem za 
děvčaty. 
Kouzelníci nám předváděl-       
kouzla.
Terénní automobily jel-            
pouští.
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Tramvaje vždy výstražně zvonil-    
 . 
Děti si hrál-     na školní zahradě.
Houpačky se dětem velmi líbil-     . 
Kolotoče se také těšil-     velké 
oblibě.
Pole za řekou se už 
zazelenal-     .
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Kůzlata pobíhal-     v ohradě na 
louce. 
Strašidla nás vůbec nevyděsil-       
.
Kamarádi šl-       na diskotéku. 
Ženy se opaloval-      na 
koupališti.
Muži se věnoval-      skokům do 
vody.
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Ryby vyskakoval-      rybářům z 
kádí. 
V moři plaval-     hejna malých 
rybek.
Farmáři sušil-     seno pro králíky. 
Vydry se vyskytl-      i v naší říčce.
Koťata usnul-      na zápraží.
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Na komíně se uhnízdil-      tři čápi. 
Jezevčíci se zúčastnil-    lovu.
Vlaštovky sedával-      na drátech. 
Závodníci mezi sebou soupeřil-      
  .
Bolel-   nás po dlouhé vycházce 
nohy.
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Děti se velmi těšil-      na 
prázdniny. 
Dívky se často mezi sebou hádal-  
     .
Chlapci si rozdělil-       místa na 
hřišti. 
V hnízdech seděl-       mláďata 
ptáků.
Orli letěl-        ve velké výšce nad 
poli.

ay yi ii



Vojáci stál-      seřazeni v řadách. 
Kuřata se zimou choulil-     k 
sobě.
Nakoupil-      jsme si čerstvé 
ovoce. 
Motorky vyjel-       na závody do 
Brna.
Kroupy letos velmi poničil-        
úrodu.
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