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SLOVA Š (v některých spojeních ž zní jako š, proto jsou zde uvedená i slova,
která obsahují ž)

Š na začátku slova
ŠA-: šál, šála, šatna, šachta, šaman, šakal, šátek, šálek, šavle, šalvěj, šaty, šachy, šatník,
šampon, šapitó, šampión, šablona
ŠE-: šeď, šek, šéf, šev, šejk, šelma, šeptá, šedý, šepot, šedivý
ŠI-: šíp, šik, šichta, šipka, šilhá, šibal, šije, šípek, šindel, šidí, šikmý, Šimon, šídlo, šílený,
šikovný, šikula
ŠO-: šok, šotek, šodó
ŠOU-: šoupe
ŠU-: šum, šup, šunka, šumí, Šumava, šuměnka, šupina
Š + souhláska
ŠM-: šmik, šmahem, šmouha, Šmoula, Šmudla
ŠP-: špek, špunt, špalek, špatně, špachtle, špalík, špatný, špenát, špejle, špendlík, špína,
špitá, špión, šplouchá, špulí, šplhá, špagety, špehuje
ŠN-: šnek
ŠT-: štáb, štve, štuk, štafle, štafeta
ŠŤ-: štít, šťáva, štěká, štětka, Štěpán, štěně, štika, štípe, štíhlý, šťovík, šťouchá, štětina
ŠV-: šváb, Švejk, švihá, švadlena, švihadlo
ŠK-: škála, škádlí, škeble, šklebí, škytá, škola, školka, škoda, školák, škopek, škube, škatule
ŠL-: šle, šlacha, šlape, šlahoun, šlehá, šlechta, šlechtí, šlápota

Š uprostřed slova ve slabice
-ŠA-: kšá, však, Dáša, Máša, Váša, paša, kšandy, pěšák, věšák, Míša, lišák, myšák, plyšák,
ušák, ošatka, ušanka
-ŠE-: vše, mše, všechno, naše, kaše, kašel, Vašek, píše, tiše, chýše, výše, višeň, plíšek, kouše,
doušek, olše, nůše, duše, kluše, kamaše, lešení, pelíšek, ibišek, galoše, papoušek, dědoušek,
Venoušek, koloušek, Venuše, Libuše, obušek, potěšení, pokušení
-ŠI-: vši, pašík, další, plaší, věší, těší, delší, lepší, myši, liší, všichni, košík, hošík, uši, tuší,
buší, Valaši, mašina, pěšina, nešika, vyšívá, výšina, plošina, košilka, košile, ošidí, ušije,
košíková
-ŠO-: Holešov
-ŠOU-: ošoupe
-ŠU-: nášup, nešumí, dušuje, ošumělý

Š uprostřed slova –Š-
-AŠ-: plášť, vážka, taška, kašna, bašta, kaštan, maštal, mašle, kašle, baští, pláštěnka,
vlaštovka, valaška, našlape, naštvaný, našlehá, našpendlí, paštika, našvihá, laškuje, našpulí,
našponuje
-EŠ-: déšť, mešká, veška, bleška, ještě, kleště, těžký, pěšky, leští, dnešní, deštník, dešťovka,
falešný, koloběžka
-IŠ-: jíška, lišta, liška, myška, výška, višně, pyšný, piškot, píšťala, myšlenka, vyškube, Eliška,
letiště, bojiště, loviště, bludiště, koupaliště, pampeliška
-OŠ-: mošt, pošta, fošna, ploška, košťál, oštěp, koště, pošle, došky, ošklivý, poštolka, poškodí,
lenoška, divoška, ponožky
-OUŠ-: poušť, houští
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-UŠ-: tužka, muška, puška, muškát, mušle, nůžky, luští, lůžko, ušpiní, Danuška, letuška,
Květuška, Miluška, Liduška, Libuška, výbušný, luštěniny

Š na konci slova –Š (ž na konci slov zní jako š)
-AŠ: náš, dáš, váš, máš, až, máváš, mácháš, dáváš, necháš, Jidáš, díváš, mícháš, Tomáš,
Jonáš, motáš, voláš, podáš, konáš, guláš, Lukáš, Mikuláš
-EŠ: veš, pleš, věž, též, lež, než, Aleš, táhneš, manéž, mládež, veteš, jedeš, meteš, meleš,
Mikeš, piješ, biješ, myješ, Bobeš, koupeš, houpeš, loupež, budeš, půjdeš, kupuješ
-IŠ: myš, piš, jíš, víš, výš, plyš, níž, již, bavíš, pálíš, balíš, vadíš, velíš, vidíš, divíš, honíš
-OŠ: koš, kámoš, Miloš, Ivoš, Luboš
-OUŠ: Matouš, bělouš, Bohouš, chocholouš
-UŠ: buš, tuš, už, nůž, muž, kaluž, Hanuš

Š 2x ve slově
štveš, šašek, šušká, šlapeš, kašleš, škádlíš, plašíš, šeptáš, štěkáš, věšíš, těšíš, šiška, šišlá, šviháš,
škytáš, šplháš, píšeš, šiješ, šidíš, špiníš, škodíš, šploucháš, šoupeš, koušeš, škubeš, klušeš,
šumíš, bušíš, tušíš, špulíš, šišatý


