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Je to zelenina, skládá se ze stroužků, má výraznou
chuť. (ČESNEK)

Je to osoba, kterou volají k požárům, pomáhá při
povodních. (HASIČ)

Jsou to spojené listy papíru, používá se to ve škole,
píše se do toho. (SEŠIT)

Je to součást budovy, slouží k překonání
výškového rozdílu, stoupá se po tom nahoru nebo
sestupuje dolů, bývá u toho zábradlí. (SCHODIŠTĚ)

Je to zahradnické zařízení, které zkracuje trávu,
jezdí se s tím po trávě. (SEKAČKA)

Je to výrobek z vosku, uprostřed má knot, svítí a
hřeje. (SVÍČKA)

Je to malířské náčiní, svazek chlupů upevněný do
násadky, nanáší se tím barva. (ŠTĚTEC)

Je to oblečení, nosí se na hlavě. (ČEPICE)

Je to šperk, nosí se na uších. (NÁUŠNICE)

Je to ohraničený prostor, ve kterém je písek, bývá
na dětském hřišti. (PÍSKOVIŠTĚ)

Je to hrací deska, střídají se na ní tmavá a světlá
čtvercová pole, na kterých jsou poleženy figurky
král, dáma, pěšec. (ŠACHY)

Je to pán, který roznáší dopisy a noviny.
(LISTONOŠ)

Je to elektrospotřebič, luxuje se tím, používá se na
úklid. (VYSAVAČ)

Je to změna směru cesty, bývá před tím značka.
(ZATÁČKA)
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Je to rostlina, má jeden žlutý kvěk, uprostřed má
šedá semínka, která se sypou ptáčkům.
(SLUNEČNICE)

Je to modré ovoce, roste na stromě, má pecku,
vaří se z toho povidla. (ŠVESTKA)

Jsou to věc, která slouží k založení stránky v knize.
(ZÁLOŽKA)

Je to kovová konstrukce, lze složit, věší se na to
mokré prádlo. (SUŠÁK)

Je to paní, která zpívá. (ZPĚVAČKA)

Je to malé hnízdo. (HNÍZDEČKO)

Je to malý zajíc. (ZAJÍČEK)

Je to malá sukně. (SUKNIČKA)

Je to počasí, kdy jsou na obloze mraky, bývá to
před deštěm. (ZATAŽENO)

Je to místnost, kde se cvičí, bývá ve školách.
(TĚLOCVIČNA)

Je to látkový deštník, který chrání před sluncem.
(SLUNEČNÍK)

Je to malá sklenice. (SKLENIČKA)

Je to malá slepice. (SLEPIČKA)

Je to prst na ruce, ukazujeme jím. (UKAZOVÁČEK)


