
Kdy_se odohrá'
vai Sveikův pří
běh? Ptoť se
říltá šveikovirry
a švejkovat?
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les*ka. tsoiet- mě oči. *raÍťol,* ka:riarádi se
ke rnně hlásit_. Na břez_ch rybrríka losti*
r'-kotlané vrb_. Děti sb-ral* a na sir'rrtíčku
sušil* viašské elř,echy. Naši přátelé nárn do,bře
poradil* a pclrxohl*. Na zafuaťÍě stál* dva sně-
ituiáci. Haíkav* ssud5 dobr:étro vojl*ka Šv*jka
b l* přel*že** d* ťady ciz_ch jaz-kťi.

ffi l}optňt* *il-},, *il-ýz

Na besedu do knihovn1' přišel znám* básník' Na holf l.čtl,'' t*seia se6ch}á šv-estha. tr/*5ďína
je pohryta rozsáhl-m* hlrrbokým* i*;r-. }v{alinov* *ápoj b*l dobře r.*chiazerrý neti si trnti*
s 8urnoÝ'*m* kroužky, Ráiji -isnre pos}ouchal_ rlědečkot,* pohádky. *t<ouxt*1* nás klavi*
ristov* mei*die. 1/e v*s*kÉ tráv_ě se Jitce ztratii nral krátíčet' n*aire u* 

'a 'ů** 
přijel*

podívat dc vodáckóllo tábrx"a.

3 - ř5#}'tí v*lký*ť'x písrx:*r: \l* v$xstr-tíq, *"i : rg"* * ř"ř * { h

Boplňtc spr*r,rlr4 písm*"no,a p**Hijte ve vět*c'k;

n*t'štívit {řlp;-ražsl:'{Hibj*rael; n*čit se v {&{/ln}-ariánsfu?ch {L/l}*áaních; pd}zŮťol"&t ne
nebi ilt'.{/nl}*rrty {V/v}-ůe;jet na dovolena* k {Blb}*airqkómu {&{/_mJ*oři; $bědrar
r'rcs&uÍitci {lVn}-a {Sls,i*pi1ce; čístčlánek o si7n)*iagarrikych {V/vl*oclopiádach;
(l!ťrni-ii*ův otec je řsdi}y {Fip}*}zer1an; konpat*qg v {B/b}*trCItlnce: sethat s* ntr (N/nl;á_
rr:čstí (#l}*eptrbiilqy; ubylclat se v {F#h}*cxe}u {{.}/u)* {El.b}*íIého {B/bj**3řatika

strplňte ekybš}íď pís:xexe :

*iŽní 
-merika" 

_-er,'emí -_eclrt'. rozhlecina na 
-eříně. 

amírtník - i{rodního *ísemnictr'í
t''e *tťahŮr'lském _*láštefu, *litr:dnÍ *uř*,tltt}. *liee **rl *}*nreln. u *lÍavsk#ho *řehu.
*arlův *-ť}s't'' *racl *žr::berk. 

-aily 
*rclrlickáho. evenrí *ea*vý *cerán, *řeboňská

*áner. 
-panělský ---ái rra *raclě. 

-oLrbínský 
__rales. *ábřeží _d;rrd, _***.. _..r-ká *pubtika,.*aupa1ištč *žbán. *latrí *ri}a *icilská. **stir,ď l, *arlovýeh 

-arech
Ůpr*vte *hyb., ve velky*řl pí*rrlex'*b:
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P"r{'Írd!rJÁ:re *.r@, rťe4lífufu oú,taz u gwa r íranp*tiÁilfuá.
*,Y!ý ,r!k" Ufier#i{rJrilae Áí, potltro ,/#otgelrťafrful4. Da
*,Y Y*'!Í*W j4*e Áí, poť4it ro ,/gr#se.{r ťaffiáď,. Dl*n* *ě paťat lío#bďy *y: L*,ffi ,ú,y Pfi.,',a.rt, r:{oťfi#ď. Krnej {í/, úd p" r#r-e;e",

fr{Áu,egi ile Xeď#Řéi

ř* trp e;#-r-bwk *' bg waťta aWtwp*. ibťezí *&,iÉo,i * *qšnjr"6iďj;*rť;#-"ruW
{r*s^ir Áo ťgďeb' ,; fr-dár.i"- k krrá* g, fuJ{fue í*,ťťt,tb. Neiffit* Íp;xýÍt*' rt&'{ffi#}áťg& Á& ryWi I4i{, 

ťreťři'*c, lť, {gjÍ!,riÁ#r a fusďww"iazata,. Ne;rila Ígzgrrp, gt&,p Ímpfu Mpin {p, rltÁoďru Pfiť,pě" Črtrp {rgW ,ďrÁjá'ť$T'"""*
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