
L věty

L na začátku slova
Na stole je lak. Laň se pase. Lev odpočívá. Len kvete a voní. Na vodě je tenký led. V lese žije
sova. Z dubu padá list. Loď kotví na vodě. Pepa napíná luk. Na záhoně jsou lusky. Lampa má
stínítko. Nad jámou vede lávka. Lachtan odpočívá. Pepa láká Beníka. Kuba láme tyčku.
V lahvi nic není.Na tyči visí lano. Kuba točí lasem. Pepa se bojí lebky. Kuba leze po zemi.
Eda chce být letec. Nad domy letí ptáci. Ota lepí panáka. Unavená Eva leží. Na vodě kvete
leknín. Jakub má lego.Liška jí maso. Venku je mohutný liják. Venku hodně lije. U domu jsou
lyže. Na šatech je pěkný límec. Na lýtku je piha. Eva ohýbá loket. Na louce je hodně kvítí.
Eva má loutnu. Máma šije loutky. Po dešti budou louže. Pod lupou není pavouk. U potoka
bude nová lavička. Na lavici nikdo není. Lampion visí na niti. Ema jede lanovkou. Na vodě
jsou labutě. Ema si lakuje nehty. Pepa odpočívá na lehátku. Na domě je lešení. V lednici jsou
vejce. Máma koupí Emě legíny. Letuška je ochotná. Na pouti mají lízátka. Pepa v zimě lyžuje.
Pepa nechává lopatu u domu. Nemáme doma lopatku. U chodníku stojí limuzína. Pepa se dívá
na lokomotivu.

L ve slabice
Ema má šálu. Panovník má nový palác. Teta kupuje salám. Máma koupí salát. Na kopci je
nová salaš. Na větvi sedí včela. Čmelák sedí na kvítku. Táta má pilu. Víla pěkně tančí. Táta je
silák. U školy nikdo není. Máma peče koláč. U volantu nikdo není. Kuba volá na Otu.
MŠkolák jde domů. Alejí vede cesta. Ivan ukazuje palec. Vypadá to jako válec. Máma vypije
šálek kávy. Venku je dubový špalek. Tele pobíhá. Teta Iva stele. Jelen pobíhá. Na poli kvete
mák. Golem je mohutný. Čolek jde ke kameni. Pepa má bouli. Ema vykope důlek. Tuleň je
unavený. Eda má balík. Na oběd bude zelí. Dáme jmelí na okno. Kuba má kbelík. Ivu bolí
kost. Ota se v pátek holí. Holič holí vousy. Eda nosí kulich. Na nebi je balón. Dělo je nabité.
Pepa nemá jemné čelo. Dáme na váhu jedno kilo. Na kole nikdo nejede. Ema má chuť na
meloun. Bujný bělouš nepobíhá. Na dubu je žalud. Holubi sedí na tyči. Ivan koupí byt v
paneláku. Ema vidí žížalu. Mikuláš chodí v zimě. Kobyla je venku. Eva je baletka. Mája
koupí paletu. Batole teď nechodí. Kuba nejí fazole. U tabule nikdo není. Ema má čelenku.
Novákovi mají nový telefon. Dáme novou ceduli. Kovboj vytáhne pistoli. Ema donese cibuli.
Ema dává do polévky houby. V kolébce není miminko. U kolejí je kamení. Dubové poleno
není měkké. Ema má na koleni pihu. Kolečko vypadá jako nové. Košile visí na věšáku. Pepův
motýlek je tmavý. Ema nosí sandály. Evě chutnají maliny. Malíček je nejmenší.Pepa je veselý.
Ota má v kelímku vodu. Kotě má pěkný pelíšek. Pepa má v pokoji činely. V kuchyni je police.
Kombajn pojede do obilí. Iva koupí gumové holinky. Tulipán pěkně voní. Šnek má ulitu.
Kuličky jsou u jamky. Ema má culíky. Venku pěkně chumelí. Na pouti mají balónky. Eda
jede v koloně. Pepa je na kolotoči. Holoubě není na větvi. Ota maluje ufo. Pepa kouluje Ivana.
Zelenina je na míse. Máma dá pampelišku do čaje. Evu televize nebaví. U domu kvete
konvalinka. Pepa má koloběžku.

L v souhláskovém shluku
DL
Táta má pevnou dlaň. Bedla není jedovatá. Bodlák pěkně kvete. Jedle pěkně voní. Ota
nechává vidle venku. V kuchyni je nová židle. Miminko má dudlík. Ema nemá pádlo. Kůň má
sedlo. Madla dala na koně sedlo. V obchodě mají voňavá mýdla. Vidlička je tupá. Chobotnice
má chapadla. Moucha nemá tykadla. Pepa má kyvadlo. Eva jde do divadla. Máma koupí Emě
švihadlo. Vosa má žihadlo. V pokoji je umyvadlo.Kotě má jemné tlapky. Jana má v pytlíku
boty. Nad ohněm je kotlík.



FL
Eva píská na flétnu. Na štaflích nikdo není. Eva koupí knoflík. Ema jede vlakem. Na tyči je
vlajka. Kuba má pěkné vlasy. Pepa nahází na vlečku kameny. V zimě padají vločky.
Vlaštovka staví hnízdo. Pepa mává šavlí.

PL
Eva je na pláži. Kuba má pleš. U domu je plot. Do plachty fouká. Ota je špatný plavec.
V plástvi je med. Iva hodně pláče. Eva kupuje plavky. Plavčík je u vody. Ema hodně plete.
Pepa vidí ploutev. Eva koupí pláštěnku. Do plachetnice fouká. Máma našije záplatu.

ML, BL
Nad mlýnem fouká. U domu uhodí blesk. Nad domem se blýská. Auto má blatníky. Na nebi
je oblak. U potoka je škeble. Pepa má na věšáku oblek. Jabloň nekvete. Na domě je oblouk.
Eva fouká bubliny. V šatně je oblečení.

KL, GL
Na zemi jsou klasy. V kleci nikdo není. U háje je kláda. Klaun má vystoupení. Kuba podá
kleště. Ota klečí na zemi. Kuba namontuje kliku. Klokan má mohutné nohy. Ema nemá
klobouk. Babi namotá klubko nití. Iva obdivuje novou kladinu. Táta koupí kladivo. Pepa
najde klepeto. Pavlík skladuje klepeto v klubovně.Na vozíku je náklad. Pepa nakládá kamení.
Cyklista jede z kopce. Máme doma poklici. Pepa dostane glóbus. V iglú není zima.

HL, CH
Eva nemá nic na hlavě. Teta koupí hlávku. Máma koupí jehly. U domu je cihla. Máma žehlí
dečku. Ema koupí mámě žehličku. Táta koupí chléb. Pepa má na nose chlup. Kuba je hodný
chlapec. Děda má chloupky.

SL, CL, ZL, ŠL, ŽL, ČL
Slon má chobot. Sloup má stín. Eva má nový slamák. Slunce jasně svítí. Slepice snáší vejce.
Máma koupí nová sluchátka. V hudebninách mají housle. Na vodě je veslo. Myslivec jde na
hon. Na okně je nová záclona. Kůzle běhá za kozou. Kníže nemá žezlo. Na jahodách je
šlehačka. Ema má na copu mašli. Ve vodě je mušle. Na vodě je člun.

L uprostřed slova
Pepa má pálku na ping pong. Na palmě je kokos. V altánu nikdo není. U balvanu nikdo není.
Na balkóně nejsou květiny. Kuba umí salto. Selka žije na statku. Želva neumí utíkat. Máma
koupí helmu. Ve vodě je delfín. Pepa koupí dva pilníky. Ema má nové tílko. Eva je pěkná
holka. Ve vodě se míhají pulci. Adélka a Kamilka mají palčáky.Máme doma zápalky. Eva
nosí kabelku. Ema má nové pastelky. Kuba má kalhoty na věšáku. Fialka pěkně voní. Máma
koupí obálku. Evina teta je modelka. Jana dá tátovi popelník. Eva dostane kuželky. Kubův
táta je kouzelník. V postýlce není miminko. U domu je popelnice.

L na konci slova
Táta má namožený sval. Závodník vidí cíl. Mám chuť na jeden díl. Dan dává gól. Emil dal gól.
Táta koupí úl. Teta má hůl. Pepa upevní kůl. V kuchyni stojí stůl. Jana má nový penál. Dana
baví fotbal. Táta někdy kupuje ementál. Datel ťuká do buku. Na nebi je anděl. Jetel pěkně
voní. Táta koupí pytel sena. Osel hýká. V pokoji je nová postel. Na návsi je kostel. Kopcem
vede tunel. Uzel je pevný. Babočka je pěkný motýl. Ema koupí dotykový mobil.
U vody je topol.



L souhláskové shluky
Vlk vyje. Evě tečou slzy. Na domy padá mlha. Na vodě jsou vlnky. ta šplhá na tyči. Ema nejí
jablko.

L2x
Velbloud jde po poušti. Na nebi vidíme letadlo. Na záhoně kvete lilie. Ota má dalekohled. U
domu pokvete levandule.


