s_čící had

zvědavý nos_k

drobná las_čka

nebezpečný zlos_n

us_nající dítě

měs_c pros_nec

pos_pat chodník

us_dlit se

nas_cený roztok

nemoc os_pky

s_lonová punčocha

květiny us_chají

s_kora modřinka

dřevěné kos_ště

s_ra hoří

s_slí díra

s_lná větev

pos_lat dopis

zaschlá os_ka

milý ps_k

s_chravý podzim

nová s_pka

pos_lat balík

malá las_čka

us_pal trochu písku

země os__chá

s_kot páry

svatební s_ň

s_slí nora

krátkovlnná vys_lačka

nová s_lnice

s_pká zemina

pros_vat mouku

s_chravá zima

sníh se s_pe

letní s_dlo

s_rová pomazánka

s_dlo prezidenta

chraptí a s_pe

neuhas_telný požár

pos_lovací cvičení

zpěv s_korky

počítačová s_ť

nové tis_ciletí

dětský zás_p

s_rové pečivo

malinový s_rup

vys_paný pytel

Velké Los_ny

rychle us_nat

jez do polos_ta

has_cí přístroj

olomoucký s_reček

houkající s_ček

s_tý člověk

nové s_dliště

rozb_té s_tko

nejmladší s_novec

výstavní s_ň

s_tič u auta

navlhlé os_vo

pros_pat hlínou

plísňový s_r

úzká s_ňka

vyhořelá s_rka

nenas_tný jedlík

mas_tý guláš

s_lný provaz

roztomilý ps_ček

smetanový s_r

mladá s_korka

s_ček houká

bolestivý s_kot

pros_ncový den

zimní měs_c

náramný s_lák

prašná s_lnice

obilní s_pka

otrlý zlos_n

nová pos_lovna

sladká pus_nka

s_lonový vlasec

nos_č na kolo

zdravotnická nos_tka

hlinitý nás_p

královské s_dlo

přes_pací hodiny

dus_vý kašel

s_lo na obilí

s_chravý večer

mladý les_k

čerstvá s_rovátka

měs_ční svit

pára zas_čela

opuštěný s_rotek

zámek S_chrov

zes_nat vzteky

mus_me pracovat

podus_t maso

cesta us_chá

vůně s_ra

nos_t rovnátka

upravené s_dliště

pos_pový materiál

nemocné hlas_vky

os_paná kůže

přes_dlit do města

měs_ček zahradní

nová pos_lovna

kyselina s_rová

cesta na Měs_c

hnízdo s_korek

je s_chravo

vys_paný koš

zas_pat cukrem

s_rové tyčinky

směs_ce hlasů

brus_nkový koláč

hlavní s_lnice

pros_vat písek

vypasený s_sel

zahrada os_řela

ohromná s_la

listy os_ky

s_vá holubička

s_novská vděčnost

zes_lit podpěry

s_rovodík páchne

maminčin s_novec

pokos_t louku

s_slí rodinka

houkání s_čka

us_nal únavou

s_tý pokrm

smažený s_r

štěkání ps_čka

maličký s_náček

vys_vat mrkev

las_ce kolčava

s_rové maso

nové s_tko

uhas_t žízeň

pos_lit stráže

mohutný s_pač

rozbitý s_loměr

tis_ce komárů

s_čící houser

maličký nos_k

s_rná koupel

s_řit sudy

zámek S_chrov

nos_vé oblečení

