
R věty

TR
Na louce je trs trávy. Koza trká do míče. Kuba trhá ovoce. Trní píchá. Plané trnky jsou trpké.
V chatrči nikdo není. Pepa hledá metr. Vítr hodně fouká. Máma koupí litr vody. Máma plete
svetr. V obchodě visí lustr. Na skútru nikdo nejede. Trpaslík sedí na zemi. Ve skále je trhlina.
Kuba vidí větrník. Teta koupí větrník. Máma dává do polévky petržel. Na louce kvetou
petrklíče. Hastrman sedí nad vodou. Jitrnice není na pánvi. Kuba dělá kotrmelec.Kolem domu
vede trať. Na zemi je trám. Na zámku je trůn. Na zemi je trus. Iva jede tramvají. Tráva pěkně
voní. To je trefa. Eva koupí trepky. Kuba nosí trenky. Kuba a Pepa chodí na trénink. Voda
tryská do výšky. Na nebi letí tryskáč. Eva má nový trikot. Pepa má nové triko. Na zdi je trojka.
Kuba obdivuje trofeje. Trosky jsou na kopci. Táta koupí troubu.
Ota troubí. Ota troubí budíček. Pepa má novou trubku. Trubač je na louce. V truhle je poklad.
Na zemi je truhlík. Eva má triangl. Na tribuně je málo diváků. Novákovi mají trojčata.
Trosečník pluje na lodi. Ema našla trojlístek. U trojkolky nikdo není. V trojúhelníku je značka.
Na stromě je listí. Citrón je žlutý. Na ostrově je skála. Táta koupí matraci. U vodotrysku
nikdo není. Iva nosí větrovku. V potrubí není voda. Pepa umyje struhadlo.

DR
Ema vykope drn. Jitka drhne nádobí. Eva drbe kotě za uchem. Eva drží malé kotě. Iva má
drdol. Drvoštěp má hodně síly. Na lampě je cylindr. Na stole leží klobouk cylindr. Ema má
kudrny. Eva koupí draka. Káně má drápy. Na skobě je drát a drátek. Ivanovi se líbí dres.
Drozd má velký zobák. Na nebi je dravec. Ivě se líbí dredy. Eva drobí veku. Na statku mají
drůbež. Drahokam se leskne. Drezína jede pomalu. Kuba hodně dribluje. Okolo Země obíhá
družice. Kuba má pevnou sádru. Jablko má jádra. Ema dá do vědra vodu. Iva půjde na
nádraží. Na obálku píšeme adresu. Boty mají novou podrážku. Ota má autodráhu.

BR
Adam brnká novou píseň. Ve vodě je brčko. Eva píše brkem. Obr je velký. Bobr je u vody.
Kníže má brnění. Kníže má zbraň. Na louce sedí brouk. Za bránou je domek. Od branky vede
cesta. Venda má koženou brašnu. Babi ukazuje bradu. Ema hodně brečí. Miminko má
bryndák. Bryčka je volná. Pepa nemá brýle. Na větvi visí broskev. Na zemi je brouček. Ema
má nové brusle. Kuba v zimě bruslí. Babi má bradavici. Brokolice je zelenina. Zebra má
kopýtka. Na stěně visí obraz. Kobra je had. U obruče je had. Na stole je ubrus. U domu je
zábradlí. Na stole je ubrousek. Kabriolet je pěkné auto.

PR
Ema má jemné prsty. Kdo prchá ve vodě? Eva dostane prsten. Venku hodně prší. Prkno má
suky. Na větvi prská prskavka. Kapr je ve vodě. Máme novou sprchu. Paprsky dopadají na
kytky. Ota vytáhne prak. Princ sedí u stolu. Pepa má nový prut. Eva dá prášek do pračky. Na
kopci je pramen. V pravěku žil pračlověk. Prase není v bahně. V prázdné sklenici nic není. V
koupelně je prádlo. Preclík je pečivo. Na zemi leží provaz. Nad propastí je kamzík. Pepa prosí
sluníčko. Iva plete koš z proutí. Pepa má na pyžamu pruhy a proužky. Eva jde v průvodu. Eva
koupí pravítko. Princezna sedí u stolu. Eva píše propiskou. Ema propíchne balónek. Pepa má
pruhované pyžamo. V kapradí je pavouk. Výpravčí půjde domů. Paprika je zelenina. Eva jí
koprovku. Kopretina pěkně kvete.

VR
Pepa vrhá koulí daleko. Holub v holubníku vrká. U vody je vrba. Táta v pátek vrtá. U boudy
vrčí pes. Táta koupí vrtačku a vrták.Vrtule se točí. Na nebi letí vrtulník. Eva má vrchovatou



misku. O víkendu pojedeme na vrchovinu. Na louce je cvrček. Máme doma dvě vývrtky. Eva
má pulovr. Na vodě je vrak lodi. Dům má nová vrata. Vrána sedí na větvi. Vrabec zobe.
Vrátný hlídá dům. Děda má vrásky na čele. Vraník běhá po poli. V budově je nová vrátnice.
Havran je pěkný pták.

FR
Pepa frká na pouti. Pepa dostane frkačku. Eva dá na kufr jmenovku. Číšník má frak. Fretka
má čenich. Děti stojí ve frontě.

MR
Eva mrká na Pepu. Pepík je mrně. Mrkev je zelenina. V zimě venku mrzne. Smrk je jehličnan.
Pepa půjde na zmrzlinu. Na nebi pluje mrak. Venku je mráz. Mrož plave. Na nebi vidíme
mráček. Pán se hodně mračí. Mravenec nemá jídlo. Pepa najde u háje mraveniště.

KR
Kuba ukazuje na krk. V krbu je oheň. Krtek vykukuje z krtiny. Ota krmí laň. Pepa hodně
krvácí. V krmelci je seno. Na krmení padá sníh. Děda udělá krmítko. Eman má cvikr. Kohout
kráčí a kokrhá. V zemi vládne král. Na kameni leží krab. Ema má nový krém. Dům má nový
krov. Ema má nový kroj. Vedle kruhu je kroužek. Šaty zdobí krajka. Krajta je had. Pepa slyší
krákání. Kráva dává mléko. Krásky stojí u sebe. Králík kouše jídlo. Na stole je krajích chleba
a krajáč mléka. Paní krájí nudle. Kuba umí kraul. Kuba kreslí nebe. Krysa je hladová. Krychle
není kulatá. Iva se bojí krocana. Jitka kropí záhon. Kdo má krovky? V dubnu kvetou krokusy.
V pátek padají kroupy. U stěny je krumpáč. Na stéblu je krůpěj vody. Máma koupí kravatu.
Nad krajinou neletí ptáci. Eva maluje kraslice. Krabice má víko. Královna má nové šaty.
Krakonoš je hodný. Ema koupí na konev kropítko. Ve vodě je krokodýl. V kružítku je nová
tuha. Na tácku je cukroví. Na louce kvetou sedmikrásky.

GR
Pepa má nový bagr. Tygr je šelma. Pepa píše do grafu. Grep je kyselý. Gramofon je na polici.
Pepa dělá grimasy. Evě chutná angrešt. Závaží váží jeden kilogram. Na kapesníku je
monogram. Fotograf hodně fotí. Pepa bagruje jámu.

HR
Eva má plnou hrst. Velbloud má hrb. Náklad na vozíku hrká. V hrnci nic není. Na stole je
hrnek kakaa. Teta Eva se hrbí. Na kopci je hrad. Máma dává do polévky hrách. Na hrázi
nikdo není. Na hrobu je kytka. Eva se bojí hromu. Mohutný hroch funí. Pepa dělá na hrazdě
výmyk. Ema koupí nové hrábě.Eva hrabe seno. Kuba si hraje s panenkou. Pepa má nové
hračky. Hrozen vína není na míse. Kuba hrozí pejskovi. Na zemi leží hruška. Otu bolí na
hrudníku. Na míse máme hranolky. Na poli je hromada sena. Na domě je hromosvod. Na
zahradě nikdo není. V ohradě je listí. Na stole leží ohryzek.

CHR
Chrt má dlouhé nohy. Na poli kvete chrpa. Po zemi leze velký chroust. Eva má chrup bez
kazů. Pepa hodně chrápe. Miminko hlasitě chrastí. Čuník spokojeně chrochtá. Chrobák leze
pomalu. Zajíc chroupe zeleninu. Na domě je schránka. Miminko má chrastítko.

R a sykavky CSZ
Srp leží na zemi. Srnka se pase na louce. Pepa donese srdce z pouti. Ze zrna se mele mouka.
V koupelně visí zrcadlo. Zrzavá Ema načrtne na zrcadlo srdce. Eva se dívá do zrcátka. U



chaloupky je hluboký sráz. Zrak je jeden smysl. U lesa stojí srub. Nad srázem je sroubený
srub.

R a sykavky ČŠŽ
Eva udělala náčrt psa. V obchodě mají náčrtníky. Žrout hodně jí. Lidé se bojí žraloka. Táta
koupil šrouby a šroubky. Eva šrafuje šipky. Máme doma šrotovník. Děda hledá šroubovák.

R se samohláskou
Pára zvedá pokličku. Barák má novou fasádu. V garáži je uklizeno. Pirát má vlajku. Koráb
pluje na vodě. Pod dubem je nora. Na voze je fůra sena. Můry létají v noci. Jana má dárek.
Pepa má tmavý baret. Na tácku je párek. Ema pere mikinu. Orel letí vysoko. Sýry leží na stole.
Iva pojede na hory. Jana má nové pero. Na louce je beránek. Jana koupí korále. Máma nosí
bílou zástěru. Mirek natírá zeď. Na cestě je závora. Na zemi je amfora. U táboráku nikdo není.
Sekera je na špalku. Kytara má šňůru. Na zemi leží pomeranče. Nad loukou letí bumerang.
Iva ukazuje náramek. Venda vidí žirafu. Jitka utírá nádobí. Kašpárek baví děti. Na zemi leží
koberec. Kocourek Mourek chytá myši. Dirigent má tmavý oblek. Ve škole je oddíl turistů.
Iva má bačkory. V lampě je nová žárovka. Čaroděj má kouzelnou hůlku. Jelen má na hlavě
parohy. U lesa je hluboké jezero. Na korouhev nefouká. V obchodě je hodně paruk. Iva daruje
panenku. Pepa umí čarovat. Meruňka je na zemi. Na zemi leze beruška. Jana nemá korunu.
Pouští jde karavana. Karafiát není ve váze. Ivan obdivuje akvárium. Máma dá Emě manikúru.
V Egyptě uvidíme pyramidy. Borovice je jehličnan.

R na začátku slova
V pokoji visí rám. Rak má klepeta. Eva má velký ret. Rýč je v zemi. U úlu je roj. V rohu nic
není. Eva koupí rajčata. Racek letí nad vodou. V ranci jsou buchty. Rampouch taje. Ve sklepě
je regál. Eva má rýmu. Ve vodě je ryba. V rybníce je rybka. Rychlík jede po kolejích. Na
stéblu je kapka rosy. V zimě nosíme rolák. Koza má rohy. Na globusu je rovník. Mám chuť
na rohlík. Robot umí luxovat. Ema má jemnou ruku. V zimě nosíme dlouhé rukávy. Růže má
poupata. V koupelně visí ručník. Raketa obíhá kolem Země. Pepu bolí rameno. Pepa dostane
nové rádio. V obchodě mají hezká razítka. Na lanku visí ramínko. U vody je rákosí. Ema bude
mít rovnátka. Mámě chutná roláda. Rogalo poletí nad lesem. Na okně je roleta. Rosnička sedí
na louce. Máma upeče vanilkové rohlíčky. Na zemi leží rohožka. V pokoji je rotoped. V zimě
nosíme rukavice. Iva koupí mámě rtěnku.

R uprostřed slova
V terči jsou šipky. Červ leze pomalu. Mám chuť na dort. Na zemi leží karta. Eva ladí harfu.
Na zemi leží kartáč. Na tyči visí párky. Eda koupí nové karty. Pojedeme na výlet parníkem.
Barbie má dlouhé vlasy. Ve váze je narcis. Ve škebli je perla. Pepa má berle. Jana obdivuje
šperky. Děti se nebojí čertíka. Na zemi je sirka. Husí pírko je bílé. Eva půjde do cirkusu.
Morče hledá jídlo. Jana koupí kornout. Kuba má na hlavě turban. V kurníku není kohout.
V koupelně je kartáček. Pepa fouká do varhánků. V pokoji máme nové parkety. Artista jede
na kole. Továrna má vysoký komín. Na stole svítí baterka. Ještěrka odpočívá na kameni.
Veverka má v packách jídlo. Iva umyje termosku. V kuchyni používáme odměrku. Kočka
číhá na konzervu. V kuchyni visí utěrka. Na ulici svítí lucerna. Ponorka je pod vodou. Pepa
sleduje tornádo. Na lodi bývá kormidlo. Pepa si koupí motorku. Na stole leží okurka. Eda
má harmoniku. Na parkovišti nikdo není. Muchomůrka je jedovatá houba.

R na konci slova
Mám chuť na sýr. Výr sedí na větvi. Vor pluje po vodě. Kanár sedí na větvi. Ve městě je
požár. Kočár jede do města. Na stole je pohár. Komár odpočívá. Máma dává do polévky celer.



Ještěr je mohutný. Šofér jede pomalu. Žonglér žongluje venku. Papír nemá linky. Fakír leží na
desce. Eva má na šatech kanýr. Novákovi mají klavír. Javor stojí na poli. Jana pojede v létě na
tábor. V pokladničce je otvor. Doktor léčí lidi. Na domě je teploměr. Netopýr letí nad loukou.
Kontejner na plasty je plný. Na ulici stojí semafor. Táta dá Kubovi monitor.

R 2x
Na zemi leží roura. Traktor nic neveze. Ivan si obuje nové tretry. Z kráteru stoupá dým. Na
okně visí prapor. Eva nejí bramboráky. Pepa oloupe brambory. Na náměstí stojí mrakodrap.
Jana chce být servírka. Pepa nosí trenýrky. Pepa půjde ke králíkárně. Nad elektrárnou je dým.
Pepa namontuje radiátor. Na posteli je nové prostěradlo. Brontosaurus vyhynul. Eva miluje
krasobruslení.


