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SLOVA D

D na začátku slova
DA-: dá, dav, dám, dává, dáma, Dáša
DE-: dech, deska, deka, deník
DI-, DY-: dým, dýchá, dýha, dýka, dýmka, dýně
DO-: do, doba, doma, doga, dóza, domek, dojem, dojí, domy, dopis, domov, domů
DOU-: doufá, doupě, doušek
DU-: duch, dub, dům, duha, dumá, dupe, duje, duše, duhovka, dubový, duhový
D a souhláska: dva, dbá

D uprostřed slova ve slabice
-DA-: vada, padá, hádá, Áda, Adam, padák, vdává, kdáká, Eda, Heda, věda, bída, voda,
móda, vodák, bouda, půda, chudák, záhada, padavka, vypadá, výdaje, výhoda, pomáda,
popadá, podává, opadá, povídá, pohoda, uvadá
-DE-: kde, kdepak, vede, jede, bude, půjde, výdejka, video, povede, sousedé,
-DY-: kdy, sady, body, schody, soudy, sudy, kudy, závody, záchody, jahody, výhody,
východy
-DO-: kdo, kdopak, vdova, zdobí, judo, medový, vědomí, medovník, podoba, období,
budova, vodováha
-DOU-: vedou
-DU-: běduje

D uprostřed slova -D-
-ED-: hedvábí
-OD-: chodba, odpad, vodník, chodník, podvod, odvaha, odjede, odmyká, odkope
-UD-: budka, hudba

D 2x ve slově
Dáda, dodá, dudák, dudek, dudy, medvídek, dodávka, dopadá, dovede, dohoda, dobude,
důvody, vodovody

SLOVA D obsahující TDNL

D na začátku slova
DA-: Dana, dále, datel, dávno, datum, daleko
DE-: den, délka, déle, devět, deset, defekt, delfín, debata
DI-, DY-: diamant, dynamit
DO-: dotaz, dotek, dolík, donese, dovede, dospělý, dolina, dobytek, domino, dovolí
DOU-: doutná, doutník
DU-: duchna, dukát, Dunaj, duben, důlek, dutý
D a souhláska: dbá, dlaň, dny, dno, dlaha, dlouhý

D uprostřed slova ve slabice
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-DA-: vláda, banda, nedá, Venda, Lída, Olda, Tonda, nuda, bunda, nadává, nadávka,
hádanka, návnada, sandály, nadaný, náhoda, nedávno, nehoda, Milada, podaný, koleda,
udatný, napovídá, nevýhoda, jedovatý, nepohoda, limonáda, čokoláda, pobodaný
-DE-: najde, nejde, leden, jeden, lidé, jinde, týden, model, podél, mládenec, jídelna,
napadený, povedený
-DY-: tady, mladý, ledy, tedy, jindy, tudy, pudink, nápady, stadion, Edita, indián,
-DO-: nádoba, nádobí, ledový, údolí, medovina,
-DOU-: kladou
-DU-: nadutý

D uprostřed slova -D-
-AD-: vadne, advokát, letadlo, kyvadlo, divadlo, upadne, uvadne, umyvadlo
-ED-: bedna, jedna, nedbá, jedle, knedlík, najednou, jednota, jednotka, lednový, kedluben
-ID-: bydlí, mýdlo, lepidlo, povidla
-OD-: podle, bodne, odjet, hodný, odbýt, výhodný, podlaha, odvátý, odmetá, podnebí,
podmínka, odmítne, hodnota, odvolá, odloží
-UD-: nudle, nudný

D 2x ve slově
dodnes, dudlík, nedovede, dopadený, donedávna


