
www.LogopedieDoma.cz

SLOVA K

K na začátku slova
KA-: kam, kat, káva, káča, Kája, Káča, Káťa, kabát, kanál, kamna, kaňka, kachna, kašna,
kaštan, kapsa, kajman, kaštan, káně, kape, kámen, kabel, kácet, kalí, kanón, kanape,
kačena, kapela, kabelka, kamení, kabina, Kamila, kantýna, kapitán, kabinet, kapota, kánoe,
kaboní, kalhoty, kajuta, kapalina
KE-: kemp, kel, kéž, kejhá, kečup, kedlubna
KI-KY-: kino, kýta, kývá, kýchá, kyne, kývne, kypí, kiwi, kilo, kyvadlo, kyselý, kytice,
kimono
KO-: kos, koš, kop, kov, kosa, koza, kola, kopa, ková, koná, koláč, kotva, kombajn,
kompas, kope, kotě, konev, kotel, konec, kopec, kolej, kopí, kočí, kojí, komín, kotví, kolo,
kojot, kompot, kovboj, kohout, kopaná, komnata, kometa, koleda, koleje, kožený, koleno,
kobyla, kopie, kopyto, kovový, komedie
KOU-: kout, koumá, kousá, koupe, kouše, koule, koupel, koupí, koulí, koupelna
KU-: kus, kůl, kůň, kupa, Kuba, kuna, kuchá, kůže, kužel, kůzle, kudy, kutí, kuchtí,
kulich, kupón, kulatý, kutálí, kuchyně, kulomet, kupuje
K a souhláska: klam, kvap, kde, kmen, klec, kdy, klín, kmín, kmit, kdo, knot, klus, klub,
kluk, kláda, klape, klame, klasy, klepe, kvete, květen, klečí, kmitá, kniha, klíče, kvičí,
klidný, kdyby, kvočna, klouby, klepeto

K uprostřed slova ve slabice
-KA-: tká, páka, láká, bajka, pájka, hádka, banka, matka, mapka, Manka, Majka, Hanka,
páska, patka, pálka, žabka, vlajka, čeká, leká, veka, deka, pekáč, tenká, měkká, tiká, dýka,
tyká, hýká, dívka, cívka, dýmka, výská, víska, výtka, výška, myška, Jitka, bitka, liška,
líčka, lžička, hlídka, potká, botka, bójka, okap, dvojka, potkan, houska, fouká, mouka,
louka, mňouká, houká, puká, dukát, budka, tužka, muška, hůlka, důtka, půjčka, hádanka,
památka, nadávka, akáty, panenka, Alenka, panika, námitka, nabídka, maminka, babička,
palička, bábovka, vánočka, zátoka, pěnkava, míchačka, mimika, výhybka, výjimka,
pohádka, potápka, dodávka, poptávka, ovečka, polévka, motyka, Monika, otýpka, omítka,
pobídka, povídka, podmínka, topinka, optika, odmyká, pohovka, pochoutka, ukápne,
duhovka, učitelka
-KE-: také, sladké, tenké, tykev, hokej, maketa
-KI-,-KY-: taky, jaký, nákyp, jamky, léky, deky, tenký, hezky, fíky, díky, míčky, noky,
boky, důlky, mikina, vykyne, holinky, hodinky, novinky, pokyny, potoky
-KO-: sako, jako, balkon, venkov, mléko, peklo, víko, lýko, výkon, výkop, lýtko, tílko, oko,
pokoj, hukot, úkol, mávátko, daleko, jablko, vajíčko, nakonec, takový, lakomý, lehátko,
vykoná, podkova, voskový, odpadkový
-KOU-: okoun, nakoupí, zákoutí
-KU-: nákup, Jakub, venku, pokus, děkuje, Mikuláš, pokuta, okusuje
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K uprostřed slova -K-
fakt, leknín, pěkný, zvyklý, mokvá, mokne, lokty, okno, pukne, jukne, sukně, nákladní,
pokladna

K na konci slova -K
-AK: hák, žák, mák, vak, tak, pak, jak, lak, vlak, pták, tank, panák, maják, tabák, padák,
lesák, jinak, voják, vodák, opak, chudák, bubák, dudák, naviják
-EK: sek, lesk, vánek, pásek, pátek, váček, tácek, šálek, svátek, zmatek, ježek, bílek, písek,
Vítek, Hynek, domek, zvonek, dotek, dudek, Adámek, tatínek, nábytek, papoušek, medvídek,
několik, dobytek, obojek, potomek, bubínek, úbytek
-IK,-YK: býk, fík, jazyk, malík, patník, slavík, Pepík, Jeník, chemik, technik, zedník, pilník,
vozík, nožík, košík, Toník, chodník, pupík, otazník
-OK: lok, žok, bok, nok, tok, sok, mlok, potok, otok, útok
-OUK: pavouk, palouk
-UK: suk, puk, luk, buk, tuk, pluk, nanuk, podfuk

K 2x ve slově
kvak, kvik, kvok, skok, kuk, kluk, kapka, Katka, kavka, kajak, kváká, kdáká, klacek,
kamzík, kaktus, kdepak, květák, kejkle, knedlík, kbelík, kdypak, kytka, klika, kvítko,
knížky, kdopak, kočka, koktá, kvoká, kontakt, klokan, koník, komik, kolík, kolik, kotlík,
knoflík, klobouk, kouká, koutek, kuká, klubko, kakao, kapátko, kabelka, kapesník,
bankovka, aktovka, taktovka, kelímek, kolébka, hokejka, kominík, kouzelník, kukačka,
kukátko, kuželky, kulička, kuchyňský, kalkulačka, pokladnička, košíková, koloběžka


