
bbee  

wwaass//wweerree,,  bbeeeenn  

 bbeeccoommee  

bbeeccaammee,,  bbeeccoommee  

bbeeggiinn  

bbeeggaann,,  bbeegguunn  

 bbiittee  

bbiitt,,  bbiitttteenn  

bbllooww  

bblleeww,,  bblloowwnn  

 bbrreeaakk  

bbrrookkee,,  bbrrookkeenn  

bbrriinngg  

bbrroouugghhtt,,  bbrroouugghhtt  

 bbuuiilldd  

bbuuiilltt,,  bbuuiilltt  

bbuurrnn  

bbuurrnntt,,  bbuurrnntt  

 bbuuyy  

bboouugghhtt,,  bboouugghhtt  



PPOOSSTTAATTII   BBIITTII  

UUGGRRIIZZNNIITTII   ZZAACCEETTII  

ZZLLOOMMIITTII   PPIIHHAATTII  

GGRRAADDIITTII   PPRRIINNEESSTTII  

KKUUPPIITTII   ZZAAŽŽGGAATTII  



ccaann  

ccoouulldd,,  ccoouulldd  

 ccaattcchh  

ccaauugghhtt,,  ccaauugghhtt  

cchhoooossee  

cchhoossee,,  cchhoosseenn  

 ccoommee  

ccaammee,,  ccoommee  

ccoosstt  

ccoosstt,,  ccoosstt  

 ccuutt  

ccuutt,,  ccuutt  

ddoo  

ddiidd,,  ddoonnee  

 ddrraaww  

ddrreeww,,  ddrraawwnn  

ddrriinnkk  

ddrraannkk,,  ddrruunnkk  

 ddrriivvee  

ddrroovvee,,  ddrriivveenn  
 



UUJJEETTII   MMOOCCII,,  LLAAHHKKOO  

PPRRIITTII   IIZZBBRRAATTII  

RREEZZAATTII   SSTTAATTII  

RRIISSAATTII   DDEELLAATTII  

VVOOZZIITTII   PPIITTII  

 



eeaatt  

aattee,,  eeaatteenn  

 ffaallll  

ffeellll,,  ffaalllleenn  

ffeeeell  

ffeelltt,,  ffeelltt  

 ffeeeedd  

ffeedd,,  ffeedd  

ffiinndd  

ffoouunndd,,  ffoouunndd  

 ffllyy  

fflleeww,,  fflloowwnn  

ffoorrggeett  

ffoorrggoott,,  ffoorrggootttteenn  

 ffoorrggiivvee  

ffoorrggaavvee,,  ffoorrggiivveenn  

ggeett  

ggoott,,  ggoott  

 ggiivvee  

ggaavvee,,  ggiivveenn  



PPAASSTTII   JJEESSTTII  

HHRRAANNIITTII   CCUUTTIITTII  

LLEETTEETTII   NNAAJJTTII  

OODDPPUUSSTTIITTII   PPOOZZAABBIITTII  

DDAATTII   DDOOBBIITTII  

 



ggoo  

wweenntt,,  ggoonnee  

 ggrrooww  

ggrreeww,,  ggrroowwnn  

hhaavvee  

hhaadd,,  hhaadd  

 hheeaarr  

hheeaarrdd,,  hheeaarrdd  

hhiiddee  

hhiidd,,  hhiiddddeenn  

 hhiitt  

hhiitt,,  hhiitt  

hhuurrtt  

hhuurrtt,,  hhuurrtt  

 kkeeeepp  

kkeepptt,,  kkeepptt  

kknnooww  

kknneeww,,  kknnoowwnn  

 lleeaarrnn  

lleeaarrnntt,,  lleeaarrnntt  



RRAASSTTII   IITTII  

SSLLIIŠŠAATTII   IIMMEETTII  

UUDDAARRIITTII   SSKKRRIITTII  

OOBBDDRRŽŽAATTII   RRAANNIITTII  

UUCCIITTII  SSEE   VVEEDDEETTII  

 



lleeaavvee  

lleefftt,,  lleefftt  

 lloossee  

lloosstt,,  lloosstt  

mmaakkee  

mmaaddee,,  mmaaddee  

 mmeeeett  

mmeett,,  mmeett  

ppaayy  

ppaaiidd,,  ppaaiidd  

 ppuutt  

ppuutt,,  ppuutt  

rriiddee  

rrooddee,,  rriiddddeenn  

 rreeaadd  

rreeaadd,,  rreeaadd  

rriinngg  

rraanngg,,  rruunngg  

 rruunn  

rraann,,  rruunn  



IIZZGGUUBBIITTII   ZZAAPPUUSSTTIITTII  

SSRREECCAATTII   DDEELLAATTII  

PPOOSSTTAAVVIITTII   PPLLAACCAATTII  

BBRRAATTII   JJEEZZDDIITTII  

TTEECCII   ZZVVOONNIITTII  

 



ssaayy  

ssaaiidd,,  ssaaiidd  

 sseeee  

ssaaww,,  sseeeenn  

sseellll  

ssoolldd,,  ssoolldd  

 sseenndd  

sseenntt,,  sseenntt  

sseett  

sseett,,  sseett  

 sshhooww  

sshhoowweedd,,  sshhoowwnn  

sshhuutt  

sshhuutt,,  sshhuutt  

 ssiinngg  

ssaanngg,,  ssuunngg  

sslleeeepp  

sslleepptt,,  sslleepptt  

 ssmmeellll  

ssmmeelltt,,  ssmmeelltt  



VVIIDDEETTII   RREECCII  

PPOOSSLLAATTII   PPRROODDAATTII  

PPOOKKAAZZAATTII   PPOOGGRRNNIITTII  

PPEETTII   ZZAAPPRREETTII  

VVOOHHAATTII   SSPPAATTII  

 



ssppeeaakk  

ssppookkee,,  ssppookkeenn  

 ssppeellll  

ssppeelltt,,  ssppeelltt  

ssppeenndd  

ssppeenntt,,  ssppeenntt  

 ssttaanndd  

ssttoooodd,,  ssttoooodd  

sstteeaall  

ssttoollee,,  ssttoolleenn  

 sswwiimm  

sswwaamm,,  sswwuumm  

ttaakkee  

ttooookk,,  ttaakkeenn  

 tteeaacchh  

ttaauugghhtt,,  ttaauugghhtt  

tteellll  

ttoolldd,,  ttoolldd  

 tthhiinnkk  

tthhoouugghhtt,,  tthhoouugghhtt  



CCRRKKOOVVAATTII   GGOOVVOORRIITTII  

SSTTAATTII   ZZAAPPRRAAVVIITTII  

PPLLAAVVAATTII   UUKKRRAASSTTII  

UUCCIITTII   VVZZEETTII  

MMIISSLLIITTII   PPRRIIPPOOVVEEDDOOVVAATTII  

 



tthhrrooww  

tthhrreeww,,  tthhrroowwnn  

 uunnddeerrssttaanndd  

uunnddeerrssttoooodd  ((22xx))  

wwaakkee  ((uupp))  

wwookkee,,  wwookkeenn  

 wweeaarr  

wwoorree,,  wwoorrnn  

wwiinn  

wwoonn,,  wwoonn  

 wwrriittee  

wwrroottee,,  wwrriitttteenn  

     

     



RRAAZZUUMMEETTII   VVRREECCII  

NNOOSSIITTII   ZZBBUUDDIITTII  SSEE  

PPIISSAATTII   ZZMMAAGGAATTII  

     

     

 


