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SLOVA Č

Č na začátku slova
ČA-: čaj, čáp, čapka, čapne, čajník, čahoun, čabajka, čajovna, čalouník, čalamáda
ČE-: Čech, čeká, četba, čepel, Čeněk, Čechy, čelí, čenich, čelo, čekanka, čelenka, čepuje
ČI-: čich, čin, čím, čilý, Čína, číhá, čichá, činka, čípek, čílko, čidlo, čítanka, činely, čitelný,
činitel
ČO-: čolek, čokoláda
ČOU-: čoud, čouhá, čoudí
ČU-: čuchá, čumák, čuník
Č + souhláska: čte, člen, ční, čpí, člun, čvachtá, článek, čmelák, čtení, člověk, čmouha,
čmoudí, čmuchá

Č uprostřed slova ve slabice
-ČA-: bača, Káča, Fanča, Anča, Pepča, Tonča, močál, občan, ovčák, káčátko, kvíčala,
opičák, dvojčata, počátek
-ČE-: háček, ptáček, vláček, pláče, meče, peče, teče, vleče, pečeť, biče, tyče, klíče, výčep,
býček, míček, flíček, klouček, vnouček, účet, účel, tluče, obláček, ledňáček, náčelník, miláček,
koláče, paleček, chlapeček, taneček, váleček, dědeček, věneček, pečeně, límeček, domeček,
kopeček, balíček, malíček, ničema, líčení, Pepíček, ohníček, knoflíček, obyčej, palouček,
pavouček, papuče, nečekaný, jídelníček, oblečení
-ČI-: máčí, páčí, tančí, válčí, tlačí, valčík, bečí, léčí, mečí, klečí, lehčí, mečík, ničí, líčí, fičí,
klíčí, dívčí, točí, kočí, oči, končí, loučí, učí, hučí, fučí, pučí, bučí, pečivo, vyčítá, počítá,
počíhá, obočí, ochočí, útočí, učitel, palačinka, pavučina, počítadlo, odpočívá
-ČO-: lečo, kočovník, punčocha
-ČOU-: mečoun
-ČU-: kečup, pečuje, kaučuk

Č uprostřed slova –Č-
-AČ-: kačka, mačká, háčky, páčky, áčko, háčkuje, natáčka, kvedlačka, míchačka, omáčka,
obláčky, kopačky, oblačno, houpačka, kukačka, obkladačka
-EČ-: dečka, tečka, léčka, léčba, bečka, ječmen, věčný, mléčný, vlaječka, taneční, ovečka,
konečně, konečný, kolečko, kulečník
-IČ-: myčka, tyčka, klička, víčko, líčko, mlíčko, Anička, Janička, Hanička, Mánička, babička,
lavička, kapička, hadička, palička, lahvička, kaplička, mlátička, vajíčko, jablíčko, autíčko,
Evička, Lenička, tetička, jednička, lednička, kytička, vidlička, Tonička, lodička, polička,
opička, honička, potyčka, konvička, poklička, udička, hubička, ulička, kulička, nudlička,
uličník, klubíčko, makovička, knihovnička, chobotnička
-OČ-: počká, kočka, vločka, kvočna, oční, počty, očko, vánočka, babočka, otočka, očkování
-OUČ-: moučka, loučka, moučník, teploučký, heboučký, měkoučký
-UČ-: tučňák, účty, luční, tučný

Č na konci slova –Č
-AČ: nač, fáč, pláč, tlač, Apač, pavlač, pekáč, hlídač, koláč, boháč, kopáč, okáč, ucháč,
květináč, vypínač
-EČ: meč, heč, peč, kleč, napeč, opeč, upeč, uteč, potápěč
-IČ: míč, bič, tyč, klíč, bavič, chladič, topič, x, lupič, tlumič
-OČ: oč, toč, moč, vytoč, otoč, kolotoč
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-OUČ: louč, kotouč
-UČ: fuč, tluč, buč, gauč, nauč

Č 2x ve slově
čočka, čuvač, čepička, činčila, človíček, čumáček, včelička, kočička, holčička, počítač


