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SLOVA N

N na začátku slova
NA-: na, náš, název, nájem, náběh, nápěv, najme, nahý, nákyp, nápoj, náboj, nákup,
námaha, napětí, naviják, napěchuje
NE-: ne, nemá, nechá, nese, nebe, není, nebo
NO-: nos, noha, nový, noky, nočník
NOU-: nouze
NU-: nůž, nůše, nůžky, nutí

N uprostřed slova ve slabice
-NA-: Jana, Hana, vana, panák, kachna, kamna, Véna, pěna, vina, jinam, jinak, hymna,
ona, koná, možná, vojna, kuna, junák, kanape, kabina, napíná, Gábina, květina, Ivana,
hyena, mikina, kopaná, Johana, ofina, popíná, opona, únava, vybíjená
-NE-: mne, pne, vánek, vane, pánev, páchne, mine, hyne, Hynek, mihne, kýchne, jihne,
píchne, vypne, vyhne, konec, konev, honem, mokne, kopne, pohne, ohne, bouchne, pukne,
hubne, uhne, Ivánek, vykyne, vyhyne, pomine, pokyne, ukápne, bubínek
-NY-: hajný, jemný, pěkný, pony, hojný, kameny, panika, Monika, vagóny, kovaný, ohebný,
pokyny, hubený, kupóny, vychovaný, vykopaný, vykoupaný, vykoupený, ohýbaný, okovaný,
pochopený
-NO-: vápno, bahno, věno, hejno, jméno, jenom, víno, kino, jinoch, hnojí, okno, mnoho,
kánoe, piano, mimino, kimono, hnojivo, věnování
-NU-: vnuk, panuje, věnuje, jmenuje

N uprostřed slova -N-
-AN-: Manka, Anka, Hanka, banka, hanba, bankovka, pohanka
-EN-: venku, pěnkava
-IN-: kempink, Inka, maminka, bábinka, kabinka

N na konci slov
-AN: pán, Jan, kajman, Eman, Ivan
-EN: ven, sen, jen, fén, kmen, kámen, eben, buben, pupen
-IN: syn, kmín, komín, vojín, pokyn, úhyn
-ON: on, hon, zvon, vagón, náhon, záhon, ohon, pohon, kupón, úkon
-OUN: běhoun, okoun
-UN: ocún
Souhláska + N: fajn, kombajn

N 2x ve slově
banán, napne, nahne, značný, nános, nanuk, nejen, ananas, panenka, nájemné, napíná,
angína, nejmenší, nevina, nemocný, noviny, novinky, ponocný, bonbóny, nucený,
nebezpečný, unavený
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N na začátku slova
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NA-: nad, nápad, nafta, nález, nádech, najde, návod, nadchod, nadává, nadávka, nahatý,
námitka, nabídka, nábytek, nadbytek, napitý, náhoda, nádoba, nahota, namotá, nádobí,
nadutý, nápověda, napovídá, napodobí
NE-: nedbá, nehet, nehoda, nevýhoda, nepohoda
NY-: nýtuje
NO-: nota, notes, nohatý, novota, notový
NU-: nuda, nudle, nugeta

N uprostřed slova ve slabice
-NA-: hnát, Dana, vdaná, vnada, bedna, jedna, jedná, doutná, tuna, putna, chutná, vlna,
dynamo, objedná, objednávka
-NE-: dnes, hned, mne, tne, táhne, dýchne, tone, bodne, tuhne, utne, Aneta, panelák, kabinet,
podnebí, odmítne, uhádne, uvadne
-NY-: dny, lačný, matný, tajný, vadný, hodný, hutný, tajemný, Anita, maliny, výhodný,
podaný, dodaný, dojemný, ochotný, udatný, tetovaný, vitamíny, vytopený, dopadený,
povedený, pobodaný, potopený
-NO-: dno, lano, dávno, chladno, knoflík, lanovka, temeno, jednotka, koleno, hodnota,
betonový
-NOU-: hnout, pnout, jednou
-NU-: minuta, jinudy, kynutý

N uprostřed slova -N-
-AN-: pant, tank, fant, banda, panda, fanda, tango, hádanka, diamant,
-EN-: Venda, Jenda, tenký, moment
-IN-: finta, jinde, jindy, topinka, podmínka
-ON-: fond, Tonda, kontakt, konto, montuje
-UN-: bunda, slunce

N na konci slov
-AN: lán, plán, stan, tchán, kapitán, potkan, klokan, otoman, tulipán
-EN: len, den, ten, jelen, jeden, květen, týden, duben
-IN: mlýn, plyn, leknín, delfín, vitamín
-ON: tón, slon, balón, náhon
-OUN: meloun

N 2x ve slově
nudný, nutný, návnada, nadaný, anténa, najednou, kantýna, náhodný, nedávno, indián,
fontána, napadený, namotaný


