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Je to zadní část těla, vidíme na tom páteř. (ZÁDA)

Je to místnost, kam se chodí čurat, kakat, většinou
se splachuje. (ZÁCHOD)

Je to věc, do které se dává klíč. (ZÁMEK)

Je to podlouhlý kousek dřeva se zápalnou látkou
na jednom konci, škrtá se tím o krabičku, slouží k
rozdělávání ohně. (ZÁPALKA)

Je to látka našitá na díře. (ZÁPLATA)

Je to běh od startu do cíle, běží více soutěžících.
(ZÁVOD)

Je to osoba, která staví, opravuje domy, pracuje s
cihlami, s maltou. (ZEDNÍK)

Je to označení pro cibuli, okurku, papriku, jak se to
řekne jedním slovem. (ZELENINA)

Je to zelenina, má kulatou hlávku, dává se jako
příloha k huse a knedlíkům. (ZELÍ)

Je to roční období, kdy padá sníh, mrzne, slaví se
Vánoce. (ZIMA)

Je to část těla ptáků, jedí tím. (ZOBÁK)

Je to místo, kde se chovají v klecích nebo
ohradách zvířata z cizích zemí, chodíme se na ně
dívat. (ZOO)

Je to v puse, je to bílé a tvrdé, kouše se tím.
(ZUBY)

Je to malý kousek papíru, mívá zoubkovaný okraj,
lepí se na dopis. (ZNÁMKA)
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Je to ohraničené místo, kam se chodí plavat, může
být venku nebo v budově. (BAZÉN)

Je to část těla, je to v puse, má růžovou barvu,
hýbe se, může se vypláznout. (JAZYK)

Je to zvíře, má srst, mečí, trká, dává mléko. (KOZA)

Je to zvíře, žije v moři, vznáší se ve vodě,
připomíná padák, žahá. (MEDÚZA)

Je to platidlo vyrobené z kovu nebo papíru,
platíme tím. (PENÍZE)

Je to ozdobná nádoba ze skla, keramiky, je v ní
voda, dávají se do ní řezané květiny. (VÁZA)

Je to oblečení, doplněk, nosí se na košili, uvazuje
se pod krkem. (VÁZANKA)

Je to sladkost na tyčce, není to studené, líže se to.
(LÍZÁTKO)

Je to elektrospotřebič s obrazovkou, díváme se na
to, bývá tam Večerníček. (TELEVIZE)

Je to pán, který umí kouzlit, má plášť, kouzelnou
hůlku a klobouk. (KOUZELNÍK)

Je to místo v poušti, kde je voda a stromy. (OÁZA)

Je to roční období, kdy padá listí ze stromů, fouká
vítr. (PODZIM)

Je to tekutina, která se dává do auta, aby mohlo
jet. (BENZÍN)

Je to útvar na kůži, který zůstává po zahojení na
místě, kde byla kůže poraněna. (JIZVA)


