
Vybrané slová po R+P 

 

Doplňovačka na pondelok: 

r_chtár, r_ba, r_nglóty a  r_bezle,  r_tier, drevené kr_že, r_bolov, obec 

Hr_ňová, str_ko B_str_k, hr_by,  var_ť hr_bovú polievku, zeleninové 

r_zoto, r_ža s  mäsom, str_ná Jarm_la, podr_tý plot, Ježiš Kr_stus,  

konské kop_tá, šp_na v  oku, p_šná princezná, p_kajúci p_tliak, prefíkaná 

op_ca, zvyknutý na  prep_ch, zap_ril  sa od hanby,  malé p_vo, zlá p_cha, 

p_skať na p_šťalke, morský p_rát, detské p_škóty, zranený p_sk, p_tať sa 

na cestu, tmavá p_vnica, p_somná práca,  mladý p_tač, mladý p_lot  

 

Doplňovačka na utorok:  
R_mavská Sobota, pokr_vka hlavy, m_ška Hr_zka, r_dze zlato, R_šavec 

s ryš_vými vlasmi, r_bník s  r_bami, r_na, r_m v básni, r_sovacie potreby, 

r_bárik, úkr_t, pr_šiť gomb_k, tajná skr_ša, br_ndzové halušky,  kr_dla, 

pr_klad 

p_chliače, vstúp_l do p_tvora, nap_na ho, p_la džús, párnokop_tník, 

zatupená p_la, zablatené kop_tá, p_žamo, p_tva, nakop_ť hl_nu, sp_ na 

zemi, p_riť sa, stará p_štoľ, p_sk p_šťalky, guľatý p_lník, šp_na za 

nechtami, p_rohy, vyp_nač svetla  

 

Doplňovačka  na stredu: 

R_tiersky turnaj, r_bolov, r_nglóty a  r_bezle, r_fle, ceruzka na r_sovanie, 

r_šavé vlasy, var_me polievky, snehová kr_ha, r_chlosť jazdy,  Šar_š, 

kr_žovatka, kor_tnačky, por_ľovať záhradu, str_ná Br_gita, zakr_ť 

per_nou, žiar_vka, kúr_ť drevom  

nap_nať povraz, p_jatika, prep_chnutý balón, ľudská p_cha, kop_tko, 

p_šťať, nap_ť sa vody, p_javica, zap_sať sa do kurzu, p_tať o  ruku, 

sp_nka v zošite, op_tovacie zámená, prip_načka na nástenke, p_chliač 

v tráve, p_chľavý ježko, p_sanka, sp_s ovateľ, p_tliaci,  p_r v  záhone, 

p_tná voda  

 

Doplňovačka na štvrtok:  

ohr_zok z jablka, pr_jemné dievča, kr_vať pravou nohou, pr_klady 

z matematiky, vysmážaná r_ba, r_padlo, trnkový kr_k, kr_k detí ,  úr_vok,  

br_ndzová náterka, pr_roda, r_žový nákyp, zelenino vé r_zoto, zlomené 

kr_dla, r_skovať, mokré tr_čko, pr_sť neskoro, kur_vo do pece, kor_tko 

riečne, pr_hoda  

zasp_ na gauči, p_jan, vyp_liť stromy v  lese, vyp_tať si  vreckové, 

p_kantné jedlo, p_šná dievka, p_šťanie dievčat, elektrický sp_nač, 

klopkanie kop_tok, zap_rený pozemok p_rom, p_l_ny, voňavé p_vónie, 

vamp_r, sp_šnel, záp_sník, op_taj sa ma, p_kať za svoje činy  

 

Doplňovačka na piatok: 

Mar_ka, tehlový múr_k, železný fúr_k, strieborný pr_bor, pr_ncezná, 

str_c R_chard, voňavá škor_ca, deravá r_na, rozprávk ová r_ša, r_m 

v básni, mesto R_m, gor_ly, r_bársky čln, r_pať sa v  zemi, por_sko 

sekery, štr_kovaný sveter, Mar_ša a  Mar_ka, sr_ga a  str_gôň  

nezasp_ od zvrušenia, vyp_ť fľašu,  zap_jať žiaľ, p_šný na svoje deti ,  vyp_ 

mlieko, Princezná Hrdop_ška, p_tliaci v  lese, nap_š mi l ist ,  zranené 

kop_to, p_liny pre škrečka, zap_nať zips, p_knik, zap_nať p_žamo, ideme 

na p_vo, p_stácie, p_kať za svoje činy, Myška P_p_ška, nezničiteľný p_r 

v záhone  


