
S věty

S na začátku slova
Saň má hodně hlav. Do sadu letí motýli. U domu je síť. Pepa vidí soba. V dubovém sudu je
víno. Buk má hodně suků. Iva nejí salám. Teta koupí salát. Ota vytáhne sáně. Kuba koupí
sako. Pepa umí salto. Ota seká polena. Selka je u plotu. Ema seje mák. Unavený Pepa sedí. Na
poli je seno. Táta koupí síťku. Silák hodně jí. Ema sype mák. Sysel chodí potichu. Máma
koupí sítko. V Opavě je nová socha. Sova ve tmě houká.Pod sopkou vidíme domy. Ema
kupuje sukni. U háje kvete sasanka. Kája má letní sandály. Sanitka jede k obchodu. Ema má
semínka máku.
Pepa koupí nový stan. U chalupy je svah. Ota po obědě spí. Ve stínu je chládek. V lednu padá
sníh. Pepu baví skoky. Slon má chobot. Ema vidí sloup. Na stole není polévka. Na skále je
mech. Pepa půjde na svatbu. Týna má pěkný slamák. Kuba staví komín. V pokoji je smeták.
Eva stele lehátko. V koutě je smetí. Ve skleníku je meloun. V pokoji svítí lampa. Kovová
spona je pevná. Eman umí stojku. Na stojan dáváme noty. Na schodech nikdo není. Ivan
stoupá pomalu. Eva má pěknou stuhu. Ve studni není voda. Ema je smutná, nemá bonbóny.
Pepa se hodně směje. To je pěkný sněhulák. U studánky nikdo není.

S ve slabice
Pepa koupí basu. Na kabátě je kapsa. Ema umyje mísu. U louky je kosa. Na větvi je vosa. Iva
dá Otíkovi pusu. U potoka běhá husa. Pepa pase u háje. Táta má nový pásek. Teta nese kabelu.
U vody je jemný písek. Na poli hýká osel. Ivan hasí oheň. Pepa má tmavé vlasy. V pokoji visí
Emin kabát. Táta má tmavé vousy. Kovboj chytá koně do lasa. Ema vysává v pokoji.
Maňásek vypadá jako nový. Ota půjde na paseku. Housenka není unavená. Ota je vysoký.

S uprostřed a na konci slova
Na nebi je blesk. Pepa má pevnou pěst. Ota nechá Beníkovi kost. U mostu je kupa kamenů.
Máma dává do polévky lusky. Ivan má pěknou masku. Eva má pěknou vestu.U jeslí nikdo
není. U lodi je jedno veslo. Eva pěkně píská. U buku je listí. Ivan má dvě kostky. V neděli
chodí babi do kostela. Na posteli není deka. V obchodě mají makové housky. Ema naladí
housle. Máma koupí nové pastelky. Iva vytáhne kapesník. Pepa objeví novou jeskyni. Děti
fandí tenistovi. Pepa nabije pistoli.
V údolí je ves. Eva vidí na les. Pes není u boudy. Kos nemá budku. Pepa má mohutný nos.
Pepa chodí bos.Pepa má nový kompas. Ema koupí notes. Otu baví tenis. Ema má nový dopis.
Ema umí podpis. Máma koupí kokos. Kaktus pěkně kvete. Teta koupí ananas. Pepa objedná
autobus.


