
Č věty

Č na začátku slova
Čáp je ve vodě. Ivana vypije mátový čaj. Kotě čeká v koutě. Beník má jemný čenich. Ota
nemá na čele mouchu. Beník čichá kotě. Kotě číhá v koutě. Kuba koupí činku. Čolek není u
kamene. Pepův oheň čoudí. Čuník není hubený. Ema má novou čelenku. Ema má doma činely.
Ema čte pohádky. Na vodě je člun. Čmelák opyluje květy.

Č ve slabice
Bača chová jehňata. Ema hodně pláče. Ptáček má chuť na mák. Pepa koupí háček. Vláček
jede po kolejích. Iva obdivuje pečeť. Táta koupí míček. Pepa dá klíče do batohu. Ema pěkně
tančí. Jehně hodně bečí. Kdo tady mečí? Ivan klečí na kolenou. Manekýna Eva má pěkné oči.
Kočí vede koně. Ema koupí jemný kečup. Ema má nové palčáky. Novákovi mají dvojčata.
Jana má v kuchyni váleček. Miminko má paleček. Janu bolí malíček. U pavouka běhá
pavouček. Pepa má papuče v kuchyni. Dědeček půjde na houby. Ema uvije věneček. Ema má
pěkný límeček. Na nebi je obláček. Domeček nemá komín. Máma koupí malý knoflíček.
Máma koupí pečivo. Ema má hodného učitele. Jan má tmavé obočí. Máma koupí Emě
punčochy. Máma kupuje oblečení. Pavouk tká pavučinu. Ema má nové počítadlo.

Č uprostřed slova
Máma dá nádobí do myčky. Na kompotu chybí víčko. Venku padají vločky. Pepova kočka
nemňouká. Tučňák chodí po ledě. Teta má nové natáčky. U míchačky nikdo není. Na větvi je
houpačka. Na domě vlaje vlaječka. Pepa chová ovečky. Pepa koupí kolečko. Babička půjde na
nákup. Máma umyje pánvičku. U domu je nová lavička. Máma dá do lahvičky vodu. Teta
koupí vidličky. Ema obdivuje kapičky vody. Ema jí vajíčka. Pepa má nové autíčko. Kytička
kvete a voní. Polička je volná. Pepa dá lodičku na vodu. Ema má nové botičky. Máme doma
novou konvičku. Teta koupí novou pokličku. Ema koulí kuličky. Ema namotá klubíčko.
Máma nabídne vánočku. Ota chytá babočku.

Č na konci slova
Bojovník má tupý meč. V koutě je kovová tyč. Ota má na koně bič. Eva chytne míč. Eva má
nový klíč. Máma má pekáč na buchty. Máma koupí makový koláč. Holič holí Vojtu. Máma
koupí potah na gauč. U okna je nový květináč. Potápěč je pod vodou. Na pouti je kolotoč. Eva
má doma počítač.


