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SLOVA S

S na začátku slova
SA-: sad, sám, sál, saň, sada, sahá, sálá, sama, salám, salát, sáně, saje, sápe, samet, sako,
salón, sádlo, salto, sandály, satelit, sanitka, samota, samopal, saponát, sauna
SE-: sen, sem, sek, sedm, seká, selka, sedlák, sele, seje, sepne, sejde, sedí, sedmý, seno, sedlo,
sekaná, semeno, semínka, sépie, sekunda
SI-: síť, syn, síň, syp, syká, sípá, sivá, síla, silák, sýpka, Sylva, signál, sype, sysel, sytý, silný,
sílí, síto, Simon, silon, sídlo, Simona
SO-: sob, sok, Soňa, soda, sója, sova, socha, sotva, sojka, sopka, solí, sólo, sokol, solidní,
sobota, sodovka
SOU-: soud, souká, soulad, soudek, soudí, soutok, souboj
SU-: sup, suk, sůl, sud, suma, sultán, sundá, sukně, suchý, sudý, sucho, sukno
S + souhláska:
sfoukne, sjede,
SM-: smí, smyk, smích, smeká, smeták, směje, smete, smetí, smělý, smíchá, smítko,
smlouva, smůla, smutek, smutný, smetana
SP-: spát, spěch, spí, spoj, spála, spánek, spadne, spálí, Spejbl, spona, spojka, sponka,
spodek, spolu, spoutá, spojený, spolyká, spokojený
SN-: snad, sněm, sníh, snop, snaha, snacha, sňatek, snadno, snědý, snídá, snímek, sněhulák,
snídaně
ST-: stan, stáj, stát, stav, step, stín, styl, sto, stop, stoj, stoh, stůj, stůl, Stáňa, Standa, stavba,
stávka, stále, stánek, statek, stáhne, staví, stádo, stěna, stele, stejný, stehlík, stehno, stéblo,
stíhá, stydí, stopa, stojan, stopka, stojka, stoupá, stuha, studna, stupeň, student, studí, stavení,
stadion, stěhuje, století, stodola, stoluje, stopuje, studánka, studený, studio, studuje,
SV-: sval, svah, svět, svůj, svatba, svátek, svalí, svědek, světlo, svítá, svítí, svolá, svědomí,
svítilna, svoboda, svobodný
SK-: sklad, sklep, skok, skot, sklo, sklon, skunk, skála, skládá, skákat, skladba, skládka,
skalní, skaut, skleník, skoba, skokan, skutek, skleněný, skupina
SH-: shon, shání, shoda, shodný, shodí
SCH-: schne, schod, schová, schytá, schválně, schopný
SL-: slet, slib, slon, sloh, sloup, sluch, sláva, sláma, Slávka, Slávek, slabý, slaný, sladký,
slavík, sleva, slepí, sletí, slepý, slina, slíva, slimák, slípka, slídí, slíbí, slupka, sluha, slupne,
slůně, slabika, slanina, sleduje, slepuje, slituje

S uprostřed slova ve slabice
-SA-: kasa, jásá, basa, jasan, tesák, plesá, klesá, mísa, osa, kosa, vosa, kousá, husa, pusa,
násada, vysává, osada, dosáhne, usadí
-SE-: pase, pásek, nese, deset, písek, píseň, osel, posel, house, kousek, úsek, paseka, naseká,
beseda, veselý, housenka
-SI-: asi, hasí, násyp, vlasy, lesík, visí, kdysi, bosý, nosí, kosí, vousy, dusí, kusy, musí, nasype,
hlasitě
-SO-: maso, laso, eso, pleso, dusot, těleso, vysoký, naboso, osoba, osolí
-SOU-: pasou, nesou
-SU-: pasu, nesu, osud, posune, úsudek

S uprostřed slova –S-
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-AS-: pasta, páska, masna, láska, maska, hláska, Vlasta, pastva, básně, dásně, jasně, hasne,
mastí, jasný, jasmín, máslo, pásmo, pastelky
-ES-: vesta, deska, dneska, tleská, jesle, těsný, lesní, lesník, klestí, veslo, heslo, gesto, město,
těsto, náměstí, kapesník, jeskyně, pěstuje, ovesný, těstoviny
-IS-: pysk, píská, víska, výská, líska, miska, chystá, písně, tiskne, listí, jistý, listy, kyslík,
písmo, místo, nízko, výstava, disketa, výsledek, listopad, pistole, tenista
-OS-: kostka, hosté, postel, kostel, mosty, kosti, postih, kostým, postoj, postup, postava,
poslední, dospělý, hostina, pospíchá, hospoda, ostuda, poskakuje, kosmetika, kosmonaut
-OUS-: houska, louská, housle, tousty, vousky, kousky, poustevník
-US-: ústa, ústav, uspal, můstek, pustý, hustý, lusky, tlustý, dusno, hustilka, uschová,
důstojný, důstojník, kapusta

S souhláskový shluk na konci slova
mast, past, pást, mlask, lest, pěst, test, lesk, blesk, plesk, píst, list, jíst, pysk, dost, most, kost,
host, vosk, toust, lusk, pelest, bolest, obtisk, tajnost, pevnost, lenost, lítost, hojnost,
schopnost, kompost, hloupost, odolnost, odpovědnost, pohodlnost

S na konci slova -S
-AS: pás, jas, bas, nás, vás, vlas, klas, hlas, ohlas, kompas, ananas
-ES: pes, les, ves, nes, ples, dnes, oves, notes, útes
-IS: lis, miss, tis, nápis, tenis, dopis, opis, podpis, úpis, letopis
-OS: kos, los, nos, bos, koks, letos, kokos, obnos, únos
-OUS: vous
-US: kus, plus, klus, vkus, puls, kaktus, fíkus, mínus, pokus, glóbus, humus, autobus

S 2x ve slově
směs, stesk, snést, smést, spis, sníst, stisk, smysl, skvost, skus, spása, spásat, slavnost,
sladkost, snese, skleslý, seskok, sestup, stýská, sysel, systém, svislý, smísí, sosna, losos,
schopnost, spousta, soused, spustí, sousto, smlsne, sasanka, sestava, sesadí, výslovnost,
sloveso, slosuje, souhláska, souhlasí, souvislost, samostatný, sedmdesát, světlovlasý,
spisovatel, samoobsluha


