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Je to nábytek ze dřeva, kovu nebo plastu, má 4
nohy, sedí se na tom. (ŽIDLE)

Je to zvíře, kuňká, kváká, žije u vody. (ŽÁBA)

Je to zvíře, plaz, má krunýř, pohybuje se pomalu.
(ŽELVA)

Je to pán, který má svatbu, patří k němu nevěsta.
(ŽENICH)

Je to osoba, která jezdí na koni, závodí na
dostizích. (ŽOKEJ)

Je to část uvnitř vajíčka, má žlutou barvu.
(ŽLOUTEK)

Je to činnost, při které se používá žehlička.
(ŽEHLENÍ)

Je to oblečení, nosí se po koupání nebo po
plavání. (ŽUPAN)

Je to zvíře, má tvar jako delší váleček, žije v hlíně,
kterou kypří. (ŽÍŽALA)

Je to ostrá věc na zadní části těla některého
hmyzu, kterou může bodnout a vstříknout jed, má
to například včela, vosa. (ŽIHADLO)

Jsou to boty, které se nosí v létě k vodě. (ŽABKY)

Je to dítě, které chodí do školy. (ŽÁK)

Je to věc, která se používá při mytí, dává se na to
mýdlo, myje se s tím tělo. (ŽÍNKA)

Je to věc, kterou používají muži při holení, aby
odstranili vousy. (ŽILETKA)
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Je to látková nebo kožená věc, ve které nosíme
mince a bankovky. (PENĚŽENKA)

Je to zvíře, má bodliny, pohybuje se pomalu, funí a
dupe. (JEŽEK)

Je to zlá pohádková bytost z perníkové chaloupky,
chtěla upéct Jeníčka a Mařenku. (JEŽIBABA)

Je to sportovní potřeba, jezdí se na tom v zimě na
sjezdovce, patří k tomu hůlky. (LYŽE)

Je to oblečení na spaní, je ze dvou dílů. (PYŽAMO)

Je to voda, která zůstane v prohlubni na cestě po
dešti. (LOUŽE)

Jsou to boty, ve kterých se lyžuje. (LYŽÁKY)

Je to místo, kde stojí voda, můžeme se tam
propadnout. (BAŽINA)

Je to věc, většinou plastová, při hře se to shazuje
koulí. (KUŽELKY)

Je to činnost, při které se zjišťuje hmotnost,
používá se k tomu váha. (VÁŽENÍ)

Je to činnost, sport, při které osoba jede na lyžích.
(LYŽOVÁNÍ)

Je to zvíře, má tvar jako delší váleček, žije v hlíně,
kterou kypří. (ŽÍŽALA)


