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BONUS

Kdo byl na bále? Co poztrácel? Kdo byl mocný? Koho zavolal? Co ten měl? Co měl přinést? Kam běžel?
Co tam nakopal? Kam je vysypal? Co jim nesl? Jaké tam neměli? Kdy je snědli?
Koho se ptáme? Kdo zabloudil? A kde? Co bolí? Kde bude večer? Za jak dlouho? Koho se ptalo? Kdo si na
to snad vzpomene? Kde bloudí? Co bolí? Koho se ptalo? Kdo syčí mezi vousy? Kdo si vzpomene? U koho
pípá? Ví to? Co jim to je? Kdo mu to poví? Co hledá? Jak dlouho je holé? Co je suché? Kdo zapíská? Kde
je? Kdo dupe? Kde vrní kocour? Kdo je za vraty? Co tam dělá? S kým? Kdo je žitné? Kde pozdravovat? A
co? Kdy se má hlásit? Co z nich vychová? Jak to dopadlo?
Kdo opustil domov? Jak dlouho šli? Koho nespatřili cestou? Jakou notují? Na koho si stěžují? Kdy vstávat? Co nám nebudou dělat? S kým být nechceme? Co uděláme s živobytím v lese? Kdo chytí ptáčka?
Kdo bude živ jádry? Kdo najde lepší trávy nežli dřív? V čem nás nic nezastaví? Komu se budeme smát?
Kdy nemohli zpátky? Co udělal les? Jaký je v noci? Kdo učí mluvit dříví? V čem cvičí měsíc houby? Kdo
snáší na zádech hvězdy z nebe? Jak jim je? Jak jdou? A čím? Jaké je pořadí končetin? Kdo nemá upadnout? Co na ně padá? Jak našlapují? Kam nemohou? Co je před nimi a za nimi? Co tu dělat? Co sotva
přejdeme? Kdy budem z lesa? Co nikam nevede? Jak jdou? A čím? Jaké je pořadí končetin? Kdo nemá
upadnout? Co problesklo houštím? Kdo zajásal? Jaká je cesta lesem? Koho budou zase mít? Kam došli?
Co se lije z okénka? Kdo všechny odstrčí? Co chce vidět? Co ostatní? Co říkají? Kdo koho šidí? Kdo první
vidí? Kdo hraje v karty? K čemu sedma? K čemu osma? Kam nesu eso? Jak to zní? Jak hrají? Co ještě
dělají? O co? O co? O co? O co? Jak to zní? Kdo zamečel? Kdo vyskočil? Z čeho se strachy tlačí? Kde
zahlídli hrozné zvíře? Kolik mělo hlav? Co dělala první? A druhá? A ta třetí? Co teď? Co teď? Jak rychle?
Kdo je žene? Jaké jsou karty? Co mají v patách? Jak utíkají? Co dělá všechno kolem? Co chtějí pařezy?
Co dělají houby? Kdo skočil? Přes co? Kde jsou? Jak jdou? Čeho mají dost? Za co se nevrátí? Koho žene
přes kořeny jaký les? Kdo je zavede? Co jim neuděláme? Kdo je překřičel? Kolik je hodin? Kdy svítá? Po
čem jdou vesele? Jaké je pořadí končetin? Kdo nemá upadnout? Jaké je záře? Kam se vracejí?
Na jaké zvíře se ptáme? Odkud letí? Jaké dělá zvuky? Na co se ho ptáme? Co viděl? U jakého stromu
jaké barvy? Na koho se ho ptáme? S kým ji viděl? Kdo měl co vystrčit, odkud a kam? Co zamkli? Na jaký
klíč? Kde už byli?
Kdo zpívá na másle? Kde zívá dědek hlady? Co říká babičkce? Co mu odpovídá? Kam ho položili? Co
udělal z okna? Kudy se kutálí? Přes co? Jaké to dělá zvuky? Usmaží ještě takový? Kdo pro něj naříká?
Kdo pro něj utíká? Přes co a přes co jim utíká? Co jen nemá udělat? Jaké to dělá zvuky? Co to dělá? Za
kým je dědeček? Kde je kopeček? Kde je šerý pes? Co říká? Za jaké podmínky? Kde pěkně zpíval? Co
dělal dědek? Kam jej položili? Co udělal z okna? Kudy se kutálel? Přes co? Jaké to dělá zvuky? Usmaží
ještě takový? Co udělali a neudělali? Co má pejsek vidět? Co na to pejsek? Co užuž dělá? Přes co a přes
co? Co jen nemá udělat? Co to dělá? Za kým je dědeček? Kde je kopeček? Kde čeká liška? Kdo má stát?
Šup kam? Co lišce neradí? Co udělali a neudělali? Co má liška vidět? K čemu je? K čemu není? Co liška?
Co dědek? Jaké to dělá zvuky? Co dělá dedeček? Kde je liška? Jaká má záda? Kdo se pěkně nese? Kdy
hlady zíval? Proč by neudělal co? Co babička nesmažila pro lišku? Jaké to dělá zvuky? Jak jsem tě snědl?
Kdo praví komu? Mimo co bude dlouho? Jaká mají být a co nemají dělat? Kdo to všechno slyší v lese? Kde
není máma? O co už se perou? Jaké zvuky vydávají? Co se ozvalo na dveře? Co mají udělat? Kdo zmlkl?
Kdo na ně jde? Co se ozvalo na dveře? Co mají udělat? Kdo to je? Jak klepe máma? Co mají udělat? Co
se ozvalo na dveře? Kdo to zkouší? Jak to zní? Kdo to plete? Jak to zní? Koho nevidí, když ťuká? Kde se
má ukázat? Co má mít? Co má mít bílé? Čeho je plné břicho? Kam jim maminka nosí sladké mlíčko ve
vemínku? Kdo je a co je k tomu? Za koho se vydává? Kam má jít? Kdo zavrčel? Čím bouchl? Co stáhl?
Kam běží? Kde ještě není? O co už se perou? Jaké zvuky vydávají?

Co se děje? Co dělá celý les? Na koho ťukají? Co jim má otevřít? Koho zve dál? Kdo před chvilinkou vstal?
A co snídal? Jaká byla tráva? A co ještě? Z čeho byla voda? A co víc? Co pak? Jak se nasnídal? Kam
půjdem? Jakým slovem se ptáme na místo úrčení? Kdo si popílí? Kdo je bude vozit po lese? Co se
děje? Co dělá celý les? Kdo jde v dešti dál? Kdo se jenom smál?
Co má máma usmažit? Za jaké podmínky? Co už máma nemá čím? Pro koho něco dělat? Jak to zní v
lese? Co je jako dům? Co za ní? A po ní? Odkud letí? Kdo je dávno v lese? Co sám neunese? Kdo jde
okolo? Jak se jmenuje? Co udělá? S čím ani nehne? Co uděláme s Prostředníčkem? Komu má pomoci?
Co mu zrudlo? Na co se namáhá? Na koho zavoláme? Co on? Jak se mu zbarvila líčka? Co dělá drahoty?
Na koho zavoláme? Komu má pomoci? Kdo je chytrá hlava? Komu dává rady? Kdo má jít kam? Na co
mají čekat? Už? Co s ní dělají? Kudy se vracejí? Co jim dá máma? Co bude cukrované?
Kdo co zasadil? Kde se posadil? Co dělal? Kdo ho lekal? Koho se bál? Komu jenom lál? Bez čeho čeká? Co
se zvedá? Co dělá kopeček? Co roste? O co se prosí? Jaká má být slepý? Kdo koho šidí? Koho zavolali?
Koho zavolala? Koho zavolal? Koho zavolala? Co udělali? Jak si šeptají? Komu byla dlouhá chvíle? Jak si
hopsal? Kým trhnla? Kým trhla? Kým trhl? Kým trhla? Kým trhla? Kdo měl jaké ruce? Čeho se držel? Co
udělali? Co ještě dělá kopeček? Kdo se směje?
Koho se ptáme kam? Čím chodí sem a tam? Kdo tady co chce? Na co shání kousek trávy? Po čem se dobře
tráví? Co to je? Kdo nejí trávu? Kdo to neví? Kdo to ví? Odkud? Kdo také nejí trávu? Co má nejraději? Kdo
není pes? Co udělá, bude-li chtít? Za jaké podmínky má jíst trávu? Čeho je plný les? Jak se ptát na obsah
zavazadla? Co v něm je? Jak se ptát na místo určení zavazadla? Kdo má svátek? Kolik lesů přešla? Kde
bydlí? Jak nabídnout společnost? Jak ji odmítnout? Jak se zeptat na povolání jednoho z rodičů? Co dělá?
Co rudě šlehne? Co se stane, kam dopadne? Kdo je myslivec? Jaká je tu věc? Jak se zeptat na polohu
jednoho z rodičů? Jak daleko koho střílí? U jakých stromů? Jak dlouho počkat? Kdo nemá čas? Koho
pozdravovat?
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