
K věty

K na začátku slova
Ota má dubový kyj. Kos zobe oves. Na chodbě je koš. Do kouta dáme piano. U domu je
dubový kůl. Pepův kůň je unavený. Máma pije kávu. Ota má nový kabát. Ota dává do
kamen polena. Kachna je nad vodou. V kašně je voda. Ota má novou kapsu. Ota najde
kaštany. Do nádoby kape voda. Kámen není u domu. Iva má chuť na kečup. Ema hodně
kýchá. Pán dá na váhu jedno kilo. Táta má tupou kosu. Ota má kozu. Na jachtě bude nová
kotva. Pepa ková u výhně. Emě chutná koláč. Pepovi chybí kompas. Unavená teta kope.
Nad domy je kopec. Emino kotě dovádí. Pepa má konev vody. U budovy je komín. Evin
táta je kočí. Pepa má nové kolo. Kovboj chytá ponyho. Máma koupe Pepu. Ema najde
kouli. Pepův Ben kouše. Kohout bojovně pobíhá. Pod kupou je tma. U domu dovádí
kůzle. Kužel je těleso. Máma má novou kuchyň. Máma uplete kulich. Pepa pojede v
kánoi. Ota má nové kalhoty. Ve váze voní kytice. V obchodě mají kimona. Na nebi je
kometa. Koleje vedou do tunelu. Emu bolí koleno. Bujná kobyla pobíhá. Pony má kopyta.
Kolona aut jede pomalu. Ivan kouluje hodného Pepu. V kleci nic není. U vody je dubová
kláda. Ota klečí na linu. Ema má novou knihu. Máma najde klíče.

K ve slabice
Vlajka není u domu. Ema hledá pálku. Pepa láká Bena. Máme novou chňapku. Máma
dává buchty do pekáče. Pepa se bojí lebky. Dubová deska je pevná. Eva má pětku. Táta
má novou dýmku. Otova dýka je tupá. Ema je jemná dívka. Hodiny tikají. Myška je
potichu. Liška neběhá po háji. Máma má doma cívky. Ve vodě je bójka. Na domě je nový
okap. Ota chytne potkana. Ota umí stojku. Mína hodně mňouká. Louka jemně voní.V
dubnu hodně fouká. Co to houká? Mám chuť na šunku. Muškát jemně voní. U domu je
budka. Ema nemá nůžky. Pepa fandí na hokeji. Ivě chutná houska. Na domě je balkón. V
obchodě mají saka. Ema nemá víko. Ota má hubené lýtko. Ema má nové tílko. Ema
namaluje oko. Dáme Pepovi novou vázanku. Ema má panenku. Jana má hodnou babičku.
Bábovka voní. Emě chutná vánočka. Novotní mají novou míchačku. Emě voní fialka. U
domu voní pivoňka. Dodávka jede do obchodu. Dáme babi lopatku. Iva dá mámě
voňavku. Ovečka nepije vodu. Modelka Iva pojede do Vídně. Iva opéká batáty. Pepa nejí
polévku. Teta má tupou motyku. Pod pohovkou je auto. Ivan utíká do obchodu. Ema má
novou mikinu. Eva má nové holinky. Máma má hodinky. Nádobí má jemné puntíky.
Ema má paví vajíčko. Emě chutná jablko. Pepa je na lehátku. Pony má podkovu. Ema
lakuje nehty. Mikuláš má hůl.

K uprostřed a na konci slova
Na chatě máme dubové okno. Táta dá bundu na hák. U háje voní mák. Vlak jede do
tunelu. Na nebi pták. U budovy je bujný býk. Ota napíná luk. Dub má suk. Ota chytá puk.
U vody je nový maják. Na nebi je padák. Voják je unavený. Ema pije šálek čaje. Teta dá
Pepovi pásek. Ježek dupe a funí. U vody je písek. Pepa zvoní na zvonek. U domu je
ohnutý patník. Pepa ohne jazyk. Otovi chutná nanuk. Zedník buduje dům. Táta najde
pilník. Pepa netahá vozík. U domu je nový chodník. Poník je unavený. Novotní mají
nový botník. U vody je vodník. Ema má nový nočník. Tátovi voní doutník.
Pepa má pupík. U háje je potok. Pavouk chytá mouchu. Papoušek je na větvi. Punťa má
obojek. Ota má bubínek. Ema umí otazník.



K 2x ve slově
U tůně kváká žába. Ema má novou kaňku. Kapka vody padá. Kamzík je unavený. Pepa se
píchne o kaktus. Pepovi voní květák. Iva má kbelík na vodu. Nová klika upadává. Kočka
chytá myši. Klokan má mohutné nohy. V obchodě mají knoflíky. Jana má na kotníku
pihu. Ota dá kotlík nad oheň. Pepa dá tátovi košík na houby. Ema má chuť na kokos. V
obchodě mají klobouky. Eva namotá klubko. Máma má novou kabelku. Ema vytáhne
kapesník. V kelímku je voda. Mimino má kolébku. Ota najde hokejku. U domu je nové
kolečko. Kominík je unavený. Kouzelník baví děti. Pepo, podívej na kukátko. Ota chodí
na kuželky. U domu voní konvalinka. Pepa má novou koloběžku.


