
Ř věty

Ř na začátku slova
Děti stojí v řadě. Ema píše na řádek. Eva má pěkné řasy. U řeky je louka. Ota zasadí řepu.
Pepa řeže polena. Řetěz je upevněný na kůlu. Ivan řídí auto. Eva koupí řasenku. Na zemi jsou
ředkvičky. Ema má nový řetízek. Kolo má řídítka.

Ř ve slabice
Na pařezu nikdo není. V pokoji jsou nové dveře. Emě chutnají ořechy. Pepa pojede k moři.
Dub má mohutný kořen. Nad vesnicí je bouře. Kuře zobe žito. Teta vaří polévku. Lehké peří
poletuje. Pepa umí měřit. V květnu kvete šeřík. Pepa míří na desítku. Na poli hoří oheň. Ota
kouří dýmku. Pepa uklidí nářadí. Máma míchá vařečkou. V zimě spíme pod peřinou. V zemi
jsou kořeny a kořínky. Pán má buřinku. Popeláři vozí odpadky. Kukuřice má klasy.
Ořezávátko je v kelímku.

Ř souhláskový shluk
Ve dřezu není špinavé nádobí. Eva dělá dřepy. Teta doma dříme. Pepa donese dříví. Ema
koupí dřeváky. Pepa má na paži modřinu.
Pepa dá nohu do třmenu. Pepa počítá do tří. Z deky visí třásně. Pepa jí třešně. Jitka chodí do
páté třídy. Máma plete svetřík. Na tříkolce nikdo není.
Na břehu pokvete pomněnka. Na domě se plazí břečťan. U háje je bříza. Kubu bolí břicho. Na
žebříku nikdo není.
Ema napíše přání. Teta ušije přehoz. U přechodu chybí značka. Iva nemá přilbu. Jachta kotví
v přístavu. Přívěs veze náklad. Eva se dívá na příboj. Ivan vykope příkop. Na stadionu je
překážka. Přeslička se dává do čaje. V obchodě mají přenosku. Na přípitek bude víno. Máma
dělá čaj z kopřivy.
U vřídla není kelímek. Vřeteno je na židli. Ema má v kufříku gumu. Na okně je mříž.
Z mechu vykukuje hřib. V létě hřeje slunce. Hřeben není na polici. Ivan podá hřebíky. Koník
má pěknou hřívu. Kobyla má hříbě. Na hřišti nikdo neběhá.
Na louce je kříž. V obýváku je nové křeslo. Křeček jí seno. Pták má lehká křídla. Křižák chytá
mouchy. Iva nemá křížek. Za křovím je had. Křemílek má bílou čepici. Pepa vyluští křížovku.
Auto jede na křižovatku.
Na kopci je zřícenina. Na dece je střapec. Na domě je nová střecha. Ema nemá střevíce. Iva
stříhá látku. Pán stříká na oheň. Pepa střílí z pistolky. Ve skříni je oblečení. Eva se bojí skřítka.

Ř uprostřed a na konci slova
Pekařka ochutná bagetu. Lékařka pomáhá lidem. Kuchařka míchá nákyp. Pepa se bojí
zubařky. Eva pije heřmánkový čaj. Kadeřník natáčí vlasy. Otova máma je malířka. Námořník
není na lodi.
Na poli je keř. Nad komínem je kouř. Pekař peče housky. Lékař léčí nemocné. Včelař má
hodně medu. Lyžař jede dolů. Kovář ková podkovy. Houbař najde hodně hub. Kuchař míchá
polévku. Emin táta je zubař. Janě padá kadeř. Eva dá talíř do myčky. Malíř maluje na plátno.
Eva má nový vějíř. Na domě je vikýř. Ve vodě plave úhoř. Na stěně visí kalendář. Popelář
tahá odpadky. Hodinář namáhá oči. V kuchyni máme digestoř.

R+Ř
Brankář je unavený. Rybář hodí do vody udici. Rytíř nejede na koni. Na stole je příbor. U
přehrady je kemp.


