1. nebe_pečný přip_náček, mal_čký kol_břík, nesl_šný šepot zam_lovaný kom_ník, mladý
pol_cista, nepl_tvej časem, ol_znul si rty, pl_nový sporák, pl_vnul na zem, hl_něný
džbán, opravená s_lnice, v_hynulý ještěr, cv_čitel koní, pol_toval kamaráda, ob_čejný
rohl_k, kl_katá cesta, houba s_rovinka, v_nikající muz_kant, pl_šový medv_dek,
prádelní kol_ček, zap_chnutý přip_náček, kl_dová poz_ce, rumová pral_nka, zab_dlený
příb_tek, mal_čký kol_břík, m_dlové bubl_ny, třm_nek a kovadl_nka, sv_čková na
smetaně, hl_něný džbán, zb_tečný spěch, v_cv_čený ps_ček, rozb_tá m_čka nádobí
2. nachom_tnout se k havárii, prop_sovací tu_ka, krátké pov_dky, houkání s_čka, záp_s ze
sch_ze, l_nkovaný sešit, op_čí pav_lon, rozb_tá stol_čka, sm_čka u p_smene e, ležatá
osm_čka, skleněná kul_čka, nů_ a v_dl_čka, zv_řený pra_, sol_dní v_kon, cizojaz_čná
l_teratura, mam_nčin časop_s, letiště v Ruz_ni, ježčí bodl_ny, rumové pral_nky,
raz_tkovací barva, ryb_čka mal_čká, nadb_tek tuku, ob_rat kosti, Zb_škova čep_ce,
l_b_vý obras/z, Měs_c ub_vá, b_dlo pro slep_ce, b_l ho b_čem, lidové ob_čeje,
přeb_tečný náb_tek, v_sl__šet proz/sbu, malé housl__čky, starostl__vá babička
3. medvídek m_val, jezdit sm__kem, zlom__slný úšklebek, vel_ký om__l, krav_čka
M__dl_nka, zam__tnutá žádost, om__tat zeď, sm__čcový orchestr, veselý sm__ch,
hlem__ždí kav_ár, m__sl_vecký bál, v_m__k na hrazdě, m__jet neznámé l_di,
m__stenka do vlaku, rozum__te angl_cky, konv_ce na čaj, pop__navá rostl_na,
p__vovarský kůň, jemné p__l_ny, p__tlík kul_ček, hlas_tě p__ská, pap__rová čep__ce,
hrdop__ška, třp__tivá rosa, hrubá p__tlov_na, rozeml_t km_n, zb_tečná zm_nka,
Pep_ček sp_nká, m_lá vzpom_nky, zakl_něný řetěs/z, kl_ční kost, sp_sovný jaz_k
4. veselá p__snička, velká p__smena, sam_čka kul_ška nejmenšího, rozb_tá skořáp/bka,
zab_tý čas, šp_navá utěrka, mal_čký nos_k, zámek S_chrov, mam_nčin s_novec, v_nos_t
vodu ze sudu, vys_paný chodník p_skem, nová pos_lovna, s_rové tyčinky, brus_nkový
koláč, ohromná s_la, v_pasený s_sel, s_lo na ob_lí, s_lonový vlasec, přes_pací hodiny,
nemocné hlas_vky, z_mní měs_c, pros_pat hl_nou, v_hořelá s_rka, s_tič u auta, mas_tý
guláš, v_stavní s_ň, _zká s_ňka, s_lný provas/z, km_tavý pohyp/b, jes/z do polos_ta,
krátkovlnná v_s_lačka, us_pal trochu p_sku, s_chravý podz_m, m_lý ps_k
5. drobná las_čka, měs_c pros_nec, hm_zí larva, ob_vatel Kob_lnic, sedl s_ bl_s/zko,
rozb_té kol_nko, v_chlazená pol_včička, vajíčko na hnil_čko, Zb_ňkova obl_bená
p_snička, hokejová v_stroj, nadl_d/tský v_kon, měs_ční krajina, Česká kotl_na, úz/ská
ul_čka, vyp_tá lahv_čka, zvědavý nos_ček, hl_něný džbán, slav_čí p_seň, v__voj člověka,
v__datný déšť, v__stav__ště v Brně, sem_nko v__klíčilo, v_žehlená zav_novačka,
v_řezávaná kol_p/bka, plyšový medv__dek a osl_k, pus_nka na l_čko, malinká jizv_čka,
pov_dlová buchta, v_trvalostní běch/h, hlas_tý v_skot, obrovská v_ška, přísný pol_cista

6. louže v__s_chá, obrov_tá v_ška, houskový knedl_k, os_ková pol_čka, noční hl_dač,
prádelní kol_ček, mob_lní telefon, telev:zní přijímač, rodinný v_let, kul_nářský v_tvor,
hustý v_var, zv_šený odb_t, u b_jející horko, pos_lovač řízení, pov_dkový f_lm,
v_chytralý l_šák, šp_navé hol_nky, dětské pl_´nky, zub/p naší Ol_nky, hav_řská přilba,
zv_řený prah/ch, um_tý tal_ř, šp_navá v_dl_čka, třp_tivé skl_čko, zorané pol_čko,
sfouknutá sv_čka, hlem_ždí ul_ta, seml_t ob_lí na mouku, kl_d na lůš/žku, zap_nat
bundu, potrestaný v_ník, v_sící prádlo, v_borně počítá, v_suté zahrady, l_dový zv_k
7. s_lná v_chřice, v_stup na Sneš/žku, jablkový záv_n, zv_šit úroveň, nev_dím v_chodisko,
pov_nná školní docház/ska, hlas_tě pov_kuje, nev_domý člověk, obtížný zlozv_k, velká
v_hoda, mus_m zv_tězit, otevřený v_kýř, v_tat hosty, neobv_klé v_kony, hlas_tý kv_kot,
zv_šená teplota, rov_nutý květ, zastav_t na stopce, zup/b se v_klá, zasloužený v_dělek,
prodané v_robky, hygienické náv_ky, v_borně zp_vá, sv_nutá hadice, v_tvarný kroužek,
podhorská v_ska, V_šehrad na skále, velká v_na, v_chod z b_tu, nav_nout vlnu
8. zv_hodněný nákup, nepřesná nav_gace, nov_nový pap_r, v_dlabat d_ni, zas_paný
sněhem, neob_dlená pustina, b_valý hrabě, dob_t baterku, b_strý žák, proradný b_dák,
zab_dlený paraz_t, hus_tská b_tva, l_skové oříšky, b_zon evropský, hl_něný džbán,
sb_rka básní, v_b_há na start, nezná sl_tování, pob_t venku, potřebné b_lkov_ny, sázecí
kol_k, vodní ml_nek, rozb_tá sb_ječka, sb_rka nerostů, b_dný život, dob_té v_tězství,
v_b_tá baterie, úb_tek na váze, zb_tečná ztráta, b_skupský chleb_ček

