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SLOVA T

T na začátku slova
TA-: tak, tam, tah, tahá, taška, tajga, tavba, tabák, taje, tápe, také, takový
TE-: tep, tepe, tempo
TY-: typ, tyká, tykev
TO-: Tomáš, topí, točí, topič, topení
TOU-: touha
TU-: tuk, tuba, tuha, tužka, tupý
T a souhláska: tma, tká, tvá, tvůj, tmavý, tvoje

T uprostřed slova ve slabice
-TA-: pták, pata, chata, vata, máta, chvátá, jachta, Běta, věta, chechtá, květák, vítá, kýta,
výtah, Ota, Vojta, bota, motá, potah, hmota, koktá, pouta, buchta, maketa, kapota, kajuta,
etapa, chechtavý, pěchota, Iveta, mihotá, potápka, potají, kometa, omotá, ochota, pokuta,
vytahuje
-TE-: máte, mete, větev, kabátek, úbytek, hypotéka
-TY-: hbitý, boty, buchty, bohatý, motyka, optika, otýpka, obutý, hubatý, etiketa
-TO-: batoh, auto, síto, otok, potok, potom, útok, aktovka, autobus, pitomý, kopyto, potopa,
hotově, potomek, potopí, hotovo, utopí
-TU-: potupa, putuje, pamatuje

T uprostřed slova -T-
-AT-: Katka, patka, chatka, památka, kapátko, mávátko, kukátko
-ET-: Bětka, pětka
-IT-: kytka, bitka, bitva, výtka, kvítko, omítka
-OT-: potká, botka, kotva, fotka
-OUT-: poutko, pochoutka
-UT-: utká

T na konci slov
-AT: spát, mat, kat, chvat, hmat, kabát, akát, achát, mávat, váhat, kývat, míchat, kopat,
chovat, kovat, opat, obchvat, koupat, pukat
-ET: pět, květ, vyjet, míjet, chybět, ocet, opět, loket, bufet
-IT: pít, mít, bít, jít, Vít, byt, kmit, bavit, tavit, hojit, omýt, opít, umýt, úchyt, vybavit,
pochopit
-OT: pot, jekot, kojot, chobot, bojkot, kompot, hukot
-OUT: kout, kohout, chomout
-UT: mamut
souhláska + T: fakt, jíst, kost, most, host, afekt, efekt, objekt

T 2x ve slově
takt, táta, tahat, teta, chytat, tykat, tyto, potkat, totem, toto, tapeta, taktika, taktovka,
tekutý

SLOVA T obsahující TDNL
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T na začátku slova
TA-: tank, tanec, tady, tajný, tapeta, tajemný, tabule
TE-: ten, tepna, tele, tedy, tenký, tenis, technik, teplo, temno, tepláky, telefon, temeno,
tenisky, televize
TY-: týl, Týna, týden, tykadla
TO-: tón, Tonda, tone, topol, topinka
TOU-: toulá
TU-: tuna, tunel, tuhne, tudy, tučný, tulipán
T a souhláska: tchán, tne, tlapka

T uprostřed slova ve slabice
-TA-: nafta, létá, finta, nota, Aneta, Anita, kapitán, nahota, debata, Edita, letadlo, vitamín,
minuta, lopata, fontána, novota, hodnota, nugeta, Judita, botanika
-TE-: datel, plete, stele, jetel, květen, pytel, hotel, kotel, postel, anténa, pastelky, nábytek,
dobytek
-TY-: hnáty, motýl, dutý, nahatý, kantýna, napitý, kalhoty, nadutý, nohatý, odvátý, genetika,
jedovatý
-TO-: léto, beton, konto, jelito, notový, kolotoč, betonový, vytopený, potopený
-TOU-: kotoul
-TU-: stůl, datum, nýtuje, notuje

T uprostřed slova -T-
-AT-: matný, chvatný, lízátko
-IT-: námitka, odmítne
-OT-: jednotka, ochotný
-OUT-: doutnák, doutná
-UT-: putna, chutná, důtka, utne, nutný

T na konci slov
-AT: dát, hnát, hádat, dávat, tykat, dýchat, dukát, udat, nadávat, nepodat
-ET: let, magnet, výlet, dojet, loket, kabinet
-IT: lít, lepit, odchyt
-OT: plot, knot, pilot
-OUT: hnout
souhláska + T: pant, fant, agent, adept, defekt, moment, diamant

T 2x ve slově
patent, potkat, kontakt, tablety, tekutý, tetovaný


