město L__berec

kl__dný spánek

jehl__čnaté stromy

skleněná kul__čka

naše L__dka

l__s na ovoce

kuřecí l__heň

bl__zká řeka

nové l__že

nová pl__nárna

kamarád L__bor

silně se bl__ská

l__chá čísla

l__čené střevíce

usl__šet ránu

pl__šový medvídek

připl__žil se

l__tková kost

L__sá hora

skleněná pokl__čka

chytrá l__ška

bl__ží se jaro

keramická hl__na

bl__skavý kamínek

stará l__pa

sl__bný začátek

nebezpečná pl__seň

pl__nový hořák

starý ml__nář

lesklé skl__čko

spl__nul s prostředím

zralé mal__ny

pl__nulý provoz

l__kožrout borový

seml__t obilí

rozkvetlá l__pa

pl__vnul na zem

vidl__čka a nůž

mrak se rozpl__nul

opera Dal__bor

zimní pl__skanice

hl__níkový drát

šedivá hrdl__čka

pol__kej pomalu

l__dská práce

oční l__čidla

pl__nulá jízda

upl__nulý víkend

dítě zavzl__kalo

nesl__šný krok

neumím spl__vat

červená hl__na

l__ný kluk

starostl__vá babička

pl__seň okurková

pl__nulý provoz

nedosl__chavý dědeček

l__žařské boty

l__tostivý pláč

černý tul__pán

l__tuji toho

bl__zká vesnice

kulatý obl__čej

drobné perl__čky

čerstvé rohl__ky

kobl__ha s marmeládou

nesl__chaná lež

pl__šový kabátek

pl__nové lampy

ml__nský náhon

mladí l__dé

letmý pol__bek

barevné kl__če

zlomený mal__ček

ol__salá kůže

sl__bit odměnu

l__s na víno

hl__něný džbán

l__chotivá řeč

výborné l__vance

bl__sknout se znalostmi

sl__tovat se

dvojciferný děl__tel

nová kl__matizace

zlomená l__že

prostorná ml__nice

ml__nářský oblek

oční kl__nika

ol__znout si rty

stojatý l__mec

l__ščí ohon

chytrá l__štička

upl__nulý měsíc

nabl__skané zrcadlo

prudký l__ják

červené hol__nky

zal__vej květiny

l__ska je keř

l__pová ratolest

paní Ml__nářová

sl__bný začátek

l__ska je pták

skl__zeň jablek

pol__čka na knihy

kl__dně odpočívá

jarní úkl__d

pol__cejní auto

lesklý pl__šek

červené l__čko

zal__žovat si

ostražitá hl__dka

pol__čit na krtka

duhové skl__čko

bl__zké prázdniny

poraněné l__tko

zakončovací l__šta

vysl__šet prosbu

nel__tostný souboj

prohl__dka zámku

vl__chotil se

malé housl__čky

jedovatý pl__n

seml__t mouku

příl__šná zvědavost

nový pl__noměr

oxid uhl__čitý

l__skový oříšek

bl__ská se na časy

sl__divý pohled

nal__čená past

ml__nek na maso

sol__dní člověk

tiché vzl__kání

chutná pral__nka

vel__ký dárek

spol__kal to celé

upatlaný obl__čej

l__stopadový den

nepl__tvej slovy

malý anděl__ček

přírodní l__ko

dlouhá l__skovka

vypl__vnout pecku

ol__znul rampouch

odvar z pel__ňku

čas pl__ne

hořký pel__něk

vykažené stol__čky

sl__by - chyby

l__stí zežloutlo

neposlušný Budul__nek

přírodní l__ko

ostrá kudl__čka

rozbité kol__nko

pol__bit maminku

teplý pel__šek

rychlá kl__čka

kl__nové písmo

nízká stol__čka

l__čené střevíce

nakl__čené obilí

sl__bená odměna

l__tková kost

ml__nářská čepice

nezná sl__tování

pozdní l__tost

červená l__čka

ubl__žil kamarádovi

zemní pl__n

bl__skavé střepy

plastový kal__šek

dobrá pol__včička

obl__bený moderátor

nal__čená modelka

pl__šová hračka

správná vel__kost

šikovné pol__nko

pl__nová kotelna

lesklá sl__da

rozkvetlý tul__pán

mokrá pl__nka

kočka se pl__ží

kovová pokl__čka

l__pový květ

l__bové maso

pl__tký tal__ř

pl__sňový sýr

nepl__tvej vodou

ml__nský náhon

město Hul__n

pl__zovaná sukně

sova kul__šek nejmenší

bolestivý pol__ček

dřevěný kol__ček

L__sá nad Labem

nemilá l__sina

dřevěný kol__ček

sladké l__vance

ol__zat krém

naše Ol__na

žlutý petrkl__č

noční hl__dač

barvy se prol__nají

je mi l__to

pol__kací obtíže

úkol vypl__nul

l__n je ryba

dřevěné pal__čky

nebezpečný l__kožrout

šikovný hol__č

teskl__vé naříkání

teplý kul__ch

král__ci z klobouku

vypl__vnout žvýkačku

ptačí kl__cka

lepit kl__hem

zralé mal__ny

město Pol__čka

pl__cní skl__pky

nepříjemná kol__ka

mal__cherná hádka

kl__katá cesta

jsi ul__čník

naše ul__ce

pl__nulá jízda

přehrada L__pno

vypl__vnout sl__nu

sl__nná žláza

