tlaková v__še

stav__dlo na rybníce

hrách je luskov__na

jihov__chodní směr

v__mlouvá se

včerejší nov__ny

v__jeme věnec

v__jezd z garáže

horolezecká v__stroj

v__soký strom

louže v__sychá

nenapov__dej

vodní v__r

cv__čební úbor

v__sutá hrazda

v__skat ve vlasech

nákladní v__tah

hubené v__žle

prav__delná návštěva

hradní v__žka

zdv__há činky

předv__dat nebezpečí

taková klukov__na

obrovská v__ška

bledá záv__st

město V__deň

peněžitá v__hra

telev__zní zprávy

sv__nutý koberec

zv__šená teplota

v__stavní plocha

dostat v__svědčení

pekelná v__heň

starodávný zv__k

malá V__ktorka

jahodová žv__kačka

v__sací zámek

srdečné uv__tání

v__r je sova

rychle v__skoč

hlasitý v__skot

masový záv__tek

sv__slá čára

neobv__klý čin

zdv__žený most

bezv__znamná událost

v__kle se mu zub

drobné kv__tko

v__voj člověka

v__dím vás

malá lahv__čka

v__stav__ště v Brně

v__trvalostní běh

nádech a v__dech

sněhová lav__na

v__datný déšť

cv__čená opice

čajová konv__ce

vzrostlé křov__ny

kyselý šťov__k

v__ří houkání

nezv__kej si to

v__nikající jídlo

hluboký v__dech

severní v__tr

dobrý v__sledek

české posv__cení

semínko v__klíčilo

silná v__chřice

zav__rat oči

sbírat bukv__ce

lov__t ryby

krátká pov__dka

zubní sklov__na

nové střev__ce

zav__ráme

pov__dlová buchta

horská v__ska

plyšový medv__dek

zav__novací sukně

telev__zní anténa

anglická slov__čka

rozbitá sv__tilna

čtvrť V__nohrady

rozhlasové v__sílání

dortová sv__čka

voskové sv__ce

zv__řený prach

vzdušný v__r

zavřená v__čka

obv__klý postup

zv__šený provoz

v__ří oči

lav__nové nebezpečí

v__běžek do vody

prav__delné splátky

jablkový záv__n

malinká jizv__čka

v__v__klaný zub

sběrné surov__ny

v__šňová marmeláda

tvrdý v__cv__k

pod V__šehradem

prav__dla pravopisu

v__soká dívka

mořská v__la

vojenská v__sílačka

v__haslá sopka

obtížný cv__k

kovářská v__heň

v__sačka na zboží

zav__tat na návštěvu

sv__žná chůze

nov__nový papír

křížová dev__tka

v__hodný nákup

psí v__tí

červ__vé jablko

v__hoda v tenise

nav__nutá příze

měsíční sv__t

divoké zv__ře

úrodná v__nice

hlasitý v__křik

v__lov rybníka

zv__řený prach

prokázat nev__nu

špičatá v__žka

ulov__l srnu

dlouhá v__cházka

v__běr z bankomatu

hluboký v__kop

nůž a v__dlička

v__m o tom

okrasné dřev__ny

nový křov__nořez

v__klopit náklad

v__ce práce

v__živná maska

plyšový lv__ček

v__táme vás

úzká cv__čka

nav__ják na udici

v__zuj se

pijav__ce

v__tamínový nápoj

hrad Zv__kov

nakloněná rov__na

prach se v__ří

ohnutá v__dlice

obec V__ničné Šumice

kosodřev__na

