A1

A2

A3

mladý student

mladý student

mladý student

chytrá učitelka

chytrá učitelka

chytrá učitelka

nové rádio

nové rádio

nové rádio

hnědý stůl

hnědý stůl
ČJH

A4

hnědý stůl
ČJH

B1

ČJH

B2

mladý student

milý číšník

milý číšník

chytrá učitelka

studená voda

studená voda

nové rádio

světlé pivo

světlé pivo

hnědý stůl
ČJH

B3

pomerančový džus

ČJH

B4

pomerančový džus

C1

milý číšník

milý číšník

silný policajt

studená voda

studená voda

velká křižovatka

světlé pivo

světlé pivo

rychlé letadlo

pomerančový džus

zelený autobus

pomerančový džus
ČJH

ČJH

ČJH

ČJH

C2

C3

C4

silný policajt

silný policajt

silný policajt

velká křižovatka

velká křižovatka

velká křižovatka

rychlé letadlo

rychlé letadlo

rychlé letadlo

zelený autobus

zelený autobus
ČJH

D1

zelený autobus
ČJH

D2

ČJH

D3

tlustý dědeček

tlustý dědeček

tlustý dědeček

mladá maminka

mladá maminka

mladá maminka

žluté auto

žluté auto

žluté auto

starý dům

starý dům
ČJH

D4

starý dům
ČJH

E1

ČJH

E2

tlustý dědeček

bohatý manažer

bohatý manažer

mladá maminka

krásná sekretářka

krásná sekretářka

žluté auto

velké okno

velké okno

starý dům

moderní počítač
ČJH

moderní počítač
ČJH

ČJH

E3

E4

F1

bohatý manažer

bohatý manažer

unavený doktor

krásná sekretářka

krásná sekretářka

hodná sestřička

velké okno

velké okno

nemocné dítě

moderní počítač

moderní počítač
ČJH

ČJH

F2

F3

silný lék

F4

unavený doktor

unavený doktor

unavený doktor

hodná sestřička

hodná sestřička

hodná sestřička

nemocné dítě

nemocné dítě

nemocné dítě

silný lék

ČJH

G1

silný lék

silný lék
ČJH

G2

ČJH

G3

chytrý biolog

chytrý biolog

chytrý biolog

modrá řeka

modrá řeka

modrá řeka

žluté slunce

žluté slunce

žluté slunce

černý les

ČJH

ČJH

černý les

černý les
ČJH

ČJH

G4

H1

H2

chytrý biolog

talentovaný režisér

talentovaný režisér

modrá řeka

černá kamera

černá kamera

žluté slunce

veselé divadlo

veselé divadlo

černý les

ČJH

H3

romantický film

ČJH

H4

romantický film

K1

talentovaný režisér

talentovaný režisér

hezký pes

černá kamera

černá kamera

krásná zahrada

veselé divadlo

veselé divadlo

malé kuře

romantický film

ČJH

K2

romantický film

ČJH

K3

vysoký strom

hezký pes

hezký pes

krásná zahrada

krásná zahrada

krásná zahrada

malé kuře

malé kuře

malé kuře

vysoký strom
ČJH

ČJH

ČJH

K4

hezký pes

vysoký strom

ČJH

vysoký strom
ČJH

