
září1. 
Dostal dobré známky.
Trénujeme běh a skok.
Sklep je plný vody.
V košíku leželo pár hub.
Bětuška má dlouhý cop.
V rybníce je málo žab.
K lovu potřeboval luk a šíp.
Můj soused se jmenuje David.
V mrazáku máme led.
Už je červenec?

2. 
Maminka vaří jíšku.
Bude mu devět let.
Na louce stojí úl.
Upečeš chléb?
Jitka přišla pozdě.
U města Mělník je soutok Labe s Vltavou.
Oprav si chybu!
Lékař pečuje o náš chrup.
V řece plave mnoho ryb.
Petra má nové šaty.

3.
Jiří je můj přítel.
U řeky sedí rybáři.
Motýl je žlutý.
Máma smaží řízek.
Ota hraje na dudy.
Veverky mají oříšky.
Pojď domů!
Chodím do třetí třídy.
Všechny květy voní.
Včelky vesele bzučí.

4.
Za autem je přívěs.
Kostelní zvon zvoní.
Jirka chodí do divadla.
Děti sedí tiše.
Krysa se chytila do pasti.
Lék je hořký a trpký.
Mám rýmu a kašel.
S rýčem se ryje zahrada.
Kdy to skončí?
V Praze mám tetu Hanku.



1. 
Čisti si zoubky. 
Sluníčko pěkně pražilo. 
Nechápavě se na mě podíval.
Řidič Karel se řítil prašnou cestou.
Ohýnek už jen doutnal.
Kup chléb a máslo.
Měl špatné sny a noční můry.
Dnes máme k obědu bramborovou kaši.
Na pěšině je plno kamení.
Kdo přišel pozdě?

2. 
Často se potí.
U plotu rostou červené jahůdky.
Koťata si ráda hrají s klubkem.
Ptačí holátka mají jen jemné chloupky.
Děda Pepa ležel na pohovce a dřímal.
V létě se koupeme v plavkách.
Čeká nás příjemná procházka.
Domácí úkol je dnes těžký.
Růžové a žluté proužky jsou v módě.
O prázdninách jsem jel k Máchovu jezeru.

3.
Loď stála na pravém břehu Berounky.
V lese rostou borůvky a ostružiny.
Papoušci mají barevné peří.
K večeři uvařil polévku.
Namalovala obrázek ježka.
Košile a ponožky si Pavel schoval pod postel.
U Jičína v rybníku Brčálník žil vodník Kebule.
Orel a sokol jsou dravci.
Naše Bětuška četla pěknou pohádku.
Přijel krásný rytíř a bojoval s drakem.

4.
Náš Baryk je chytrý.
Celá rodina dnes odpočívá u vody.
Tatínek leží na trávníku a čte knížku.
Co jí krokodýl k obědu?
V úterý pojedu do Českých Budějovic.
Hruška je plod hrušně.
Vylez na žebřík!
Na sněhu zůstalo mnoho stop.
Vchod do doupěte je téměř půl metru pod hladinou řeky.
Máš zlaté rybky?

říjen



listopad1. 
Co se to tam pohybuje?
Bolela ho hlava a nohy.
Naše třída jede autobusem do Prahy.
Kdy se posadíme a posvačíme?
Malá Cecilka sedí na kraji rybníka.
Jindy to nepůjde.
Dělej domácí úkol!
Jitka chytá na louce motýla.
Pojď už domů.
Šimon má nové pevné boty.

2. 
V úterý má můj tatínek narozeniny.
V našem domě žije osm rodin.
Pěkně zabalené dárky leží ve skříni.
Hanička ráda jezdí na kolotoči.
Vojtěch a Jakub žijí s rodiči v Brně.
Letošní úroda ovoce je velká.
To je velký úspěch.
Nočnímu motýlu říkáme můra a v noci létá ke světlu.
Venku je pěkně teplo.
Nejlepší žák ze třídy dostal odměnu.

3.
Jiřík měl hnědého jezevčíka.
Kotě a štěně běží po dvoře.
Na oknech máme květiny.
Původně měl jít jen pro chléb, ale nakonec přinesl i med.
Našel na chodníku kousek křídy.
Hudebníci hrají podle not.
Mám košík hub a tašku šišek.
To je moc příjemná procházka.
Na budku přiletěl černý kos.
Potřebuje ostříhat nehty, ale nemá nůžky.

4.
Beruška zvedá krovky.
Znáš název tohoto města?
Je Josef hodný hoch?
Na stole leží pěkný ubrus.
Jeřáb zvedne těžký náklad.
Rybka se ponořila do hloubky.
Přišel už od Karla pohled z prázdnin?
Zahradník Luboš Mráček pěstuje zeleninu a květiny.
Na hřišti se smějí dívky.
Je dobrý plavec a rád se koupe v moři.



prosinec1. 
Spěchal tajně z města přes pole ke skále.
Každý dům ve vesnici měl vlaštovčí hnízdo.
Některé rostliny mají prudký jed.
Petra šla na zkoušku šatů.
Mám rád polévku z hub.
Prodavač špatně zvážil kus šunky.
Ty mě chceš ošidit?
Pojď večer do Národního divadla.
Půjčíme si loďku a poplujeme po Jizeře.
Pod kameny se ukrývají raci.

2. 
Její košile jsou mokré a ušmudlané.
Za vesnicí jsou rybníky a bažiny.
Ve sklenici měl žížalu.
Děda upekl koláč z jahod.
Pes zalezl za boudu a číhal.
V rybníku plavalo hejno ryb.
Přestěhoval se v únoru do Kralup nad Vltavou.
Po dešti se trávník krásně zazelenal.
Rádi louskáme oříšky.
Natři už ten plot!

3.
Vlaďka se ponořila do vody a čekala až jí dojde dech.
Ve škole čteme rádi pohádky o rytířích.
Namaluj ty kruhy červenou a žlutou barvou.
Veverka má hustý hnědý kožich.
Spolužák Josef Růžička se dlouho léčil v nemocnici.
Nejdříve uvařil oběd a potom šel psát úkol.
Úhoři a kapři jsou sladkovodní živočichové.
Žirafa má dlouhý krk.
První hodinu máme češtinu.
Kolem parku stojí zeď.

4.
Nastrouhej okurky, uděláme salát.
V knihovně půjčují knížky jen do pěti hodin.
Ke svačině máme chléb s máslem.
Pojedeme do Jizerských hor.
Zastavte se už!
Jeho práce je moc těžká.
Ještě pořád se bojíš?
V pokoji máme velký stůl a čtyři židle.
Očistil si botky na rohožce.
Přijď k nám, až budeš chtít. 



1.
Květa má pěkný řetízek.
Na pustém ostrově člověk zahyne.
Utěšoval smutnou Slavěnu.
Jeníček vstával časně.
V únoru byl mráz a sníh.
Na větev přilétla pěnkava.
Žil jako poustevník.
Domů šel pěšky.
Slabě a těžce dýchal.
Přeběhl mu mráz po zádech.

2.
Namaloval pěkný obraz.
Odjel s tatínkem k moři.
Anička se přestěhovala do Kostelce nad Labem.
Když přestalo pršet, šel s Josefem ven.
Jitko, pojď už domů.
Malá rybka plavala v rybníku.
Pes Ferda měl mokré tlapky.
Má rád makové buchty.
Jahůdky a borůvky najdeme v lese.
Kdo už umí skočit šipku do vody?

3.
Jirka rád čte strašidelné pohádky.
Kočičí tlapky mají zatahovací drápky.
Na stromech jsou ptačí budky.
Kdy přineseš novou žárovku?
K obědu jsou vepřové řízky.
Nedaleko Berouna jsou jeskyně.
V Evropě žije liška.
V Africe žije žirafa, zebra a lev.
Jaký živočich žije v Americe?
Znáte lýkové přezůvky?

 

4.
lyžařský zájezd, příběhy o mlýnech, 
mlýnek na kávu, boty z lýčí, lysá hlava, 
město Volyně, oplývat nápady, vlys na domě, 
líná Linda, nalíčený obličej, studený listopad, 
vlídný úsměv, ptáček mlynařík, plyšová hračka, 
blízká vesnice, pražská plynárna, kráva Lyska, 
čistý límec, sladké lízátko

leden



1.
Čas plyne jako voda.
Lysky hnízdí na břehu řeky Jizery.
Lýkožrout je brouk, který ničí lýko.
Jakub Liška má na zahradě lískové keře.
K večeři máme koblihy s čokoládou.
Děda Josef má rád čerstvé rohlíky.
Větve stromů splývají až k hladině rybníku.
Olinka měla umazaný obličej.
Na kraji lesa stál starý mlýn.
Náš pes Alík je dobrý hlídač.

2.
Měl radost, když napadl na horách sníh.
Linda doma pečlivě uklidila, ale nestihla vyžehlit.
Nalezl jsem svou oblíbenou knihu.
Bolestí vzlykala, až se zalykala.
Roudnice nad Labem je blízko města Litoměřice.
Sličná princezna slynula dobrotou.
Honza našel blýskavé knoflíky.
Na dveřích je utržená klika.
U chaty jsem slyšel běhat lišku.
Sklo se na sluncí blyštilo jak zrcadlo.

3.
Stal se nočním hlídačem.
Dědeček má lis na ovoce a lisuje jablka.
Anička recitovala básničku od Jiřího Žáčka.
Políčko je pečlivě obdělané.
Jirka Doležal je můj blízký příbuzný.
Motýl lišaj létá v noci.
Kráva Lyska se pásla na louce.
Nemám rád plytké řeči.
Rád poslouchá hru na lyru.
Volyně je české město v Jihočeském kraji.

4.
Je to neslýchaná lež, co říkal tvůj kamarád Aleš.
Slyšel ťukání, proto se šel podívat před dům.
Petře, jídlem se neplýtvá.
Jana plynně čte každý den.
Lidka ráda lyžuje, proto jezdí do Jizerských hor.
Pozoroval z dálky, jak voda líně plyne.
Na okurkách máme plíseň.
Na lísce rostou lískové oříšky.
Jak dlouho klíčí hrách?
Tatínek má lyžařský komplet.

plynule 

únor



1.
Teta mi hubovala, že jsem přišel pozdě domů.
Šedá myška proběhla kolem.
Kolem Míši létal hmyz.
Odemykal dveře starým klíčem.
Na mýtině je hlemýžď s poničenou ulitou.
Je to nedomykavost srdeční chlopně.
Uvař mi ovocný čaj a přidej mi tam dvě kostky cukru.
Nezapomeň, že máš počkat na Mirka.
Simona smýčila pokoj, umyla talíře a šla nakupovat jídlo.
Myslel na krásnou dívku.

2.
Umyj a utři skleničku.
Zamykáte na noc dům?
Opět se Miroslava zmýlila.
Nachomýtl se k nehodě.
Zraněné lýtko ho bolelo až do února.
Maminka smaží v kuchyni lívance.
Kovář rozdmýchává oheň dmychadlem.
Smýknul sebou na zem.
Mýval je šelma a žije v listnatém lese.
Pomyje jsou splašky po mytí nádobí.

3.
Smýčila kouty od pavučin.
Starý myslivec to myslel dobře.
Už uplynula jedna minuta.
V místnosti běží šedá myška.
Miluje sluníčko, proto jezdí často k moři.
Zmýlil se, teď toho lituje.
Připevnil myrtu na auto nevěsty a ženicha.
Poznala svůj omyl.
Líný Jakub si nechtěl umýt uši.
Jednal se špatným úmyslem.

4.
Vesmír je obrovský.
Kominík čistí komíny.
Učitel zamyšleně hleděl.
Je milé, že se usmívá.
Spadla mi mince do řeky Labe.
Milena uvázala pevnou smyčku.
Vzduchem poletovalo chmýří.
Střelec mířil do terče.
Ježek je hmyzožravec.
Mirek Novák má vždy dobrou myšlenku.

březen



1.
Dostal jsem dopis z Litomyšle.
Pykal za to několik let.
Kamil je můj synovec.
Piš na linkovaný papír.
Nasyp písek do pytle.
Mám rád sýrovou pomazán.
Poslouchal symfonii.
U vody rostou osiky.
Muž hlasitě sípal.
Simona je mi sympatická.

2.
Staré větve usychají.
Přemysl uklidil v předsíni.
V místnosti stojí přesýpací hodiny.
Žena klopýtla na nerovné silnici.
Z dálky se ozýval klapot mlýna.
Podej mi kmín.
Ptáče je ochmýřené.
Rytíř dal slib věrnosti.
Spolužák Milan se dostal chřipku.
Mám jen drobné mince.

3.
U cesty rostla líska.
V dálce se blýská.
Kachna lyska hnízdí u vody.
Myslivec nám ukázal cestu.
Umyvadlo je plné mydlin.
Díru zasypal kamením.
Učíme se písmena, protože chceme číst a přemýšlet.
Děti si hrají na písku.
Naše Simona žije v přepychovém domě.
Netopýr je létající savec.

4.
Učíme se o minulosti.
Mám zalíbení v lyžování.
Lasička zamířila k lesu.
Na mýtině jsou zmije.
Opiluj si nehty.
Mám pocit, že jsem se mýlila.
Kovář používá dmychadlo.
Síto je děravé.
Listopadové počasí je nepříjemné, protože je sychravo.
Spisovatel Karel Čapek je můj oblíbený autor.

duben



1.
Kluci pískají na píšťalky.
Na jezírku plava lyska
Zikmund byl králem.
Uvařila bezinkovou šťávu.
V zimě se sype do krmítek.
Je to kazisvět.
Teta Lída nám darovala plyšové hračky.
Nepolykej velká sousta.
Brzy se vrať.
Zita je pilná.

2.
Jaromír si to nemyslel.
Co jsi tím získal?
Na zdi je plíseň.
Zítra si koupím knížku.
Nemocný zapil pilulku.
Polož příbory vedle talíře.
Cesta vede horským průsmykem.
V dílně je mnoho pilin.
Jíme hodně sýrů.
Síra má výrazný zápach.

3.
Sníh už zmizel.
Listonoš nám předal zásilku.
Víš, co je syrovátka?
Sledujeme televizní vysílání.
Do oken svítí světlo, proto se mi špatně usíná.
Syrečky se vyrábějí v Olomouci.
Máme rádi sytá jídla.
Emil je sirotek.
Mám zvýšenou teplotu.
Dítě zavýsklo radostí.

4.
Podej mu žvýkačku.
Výr je velká sova.
Pozorujeme větrný vír.
Synovec pěstuje víno.
Ještě jsem si nezvykl.
Náš Pepík má neobvyklou zálibu.
Tatínek zvýšil hlas.
Oliver vylezl na půdu.
Zahrádkář vytrhal ze záhonu pýr.
V lese se ozývá ozvěna.

květen



1.
Slovo Přibyslav je název města.
Rytíř dobyl hrad.
Lída přibyla na váze.
Byl to člověk z blízké vesnice.
Kůň měl poraněný pysk.
Sýček se živí hmyzem.
Babička byla nemocná.
Země obíhá kolem Slunce.
Voják pobil své nepřátele.
Nabyl jsem majetek.

2.
Běta ubyla na váze.
Vypadá to tak obyčejně.
My bydlíme na sídlišti.
Zbyněk je bystrý žák.
Oddělíme žloutek od bílku.
Maminka zdobila perníčky.
Kohout má hřebínek.
Zelenina byla ještě syrová.
Převozník používal bidlo.
Truhlář vyrobil krabičku.

3.
Ve třídě otvíráme okna.
Nauč se násobilku.
Má všeho přebytek.
Sbíráme léčivé byliny.
Byl to výborný nápad.
Kdybys přišel včas, viděl bys to.
Zlobíš se zbytečně.
Z vydří kožešiny se šijí čepice.
Kocour vyskočil a stočil se do klubíčka.
Lidé dodržují místní zvyky.

4.
Slyším vytí psů.
Chtěl bych vyzkoušet nové výrobky.
Uviděl jsem hadí jazýček.
Pokoj byl vybílený vápnem.
Děti vítají návštěvu.
Pečlivě oprav pravopisné cvičení.
Do vody jsem nalila sirup.
Skulinou bylo vidět světlo.
V obývacím pokoji sledujeme televizor.
Policisté stíhají lupiče.

červen
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