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SLOVA V

V na začátku slova
VA-: vak, vata, váha, vana, vada, váhá, váza, vane, vánek, válec, válí, valí, vadný, vápno,
vagón, váhavý, vajíčko, vánočka, Vánoce
VE-: ve, ven, vem, ves, Véna, veka, Venda, vesta, vede, veze, vejce, kvete, velí, velmi, ventil,
venku, veselý, velitel, veliký, vemínko
VI-, VY-: vy, ví, vítá, vina, vila, víla, výtah, výtka, víme, vyje, více, vine, Vítek, vypne,
vyhne, vidle, výlet, výdech, výhled, vidí, visí, víno, víko, východ, výkop, výbuch, vypadá,
výdaje, vytéká, výdejka, vymete, vidina, vyhýbá, výhybka, výjimka, vyhyne, výhoda,
výchova, výhodný, vypadává, vitamíny, vytahuje, vybíjená, vykopaný, vytopený, vykoupaný,
vykoupený, vygumuje
VO-: vosk, volá, voda, vosa, vojna, Vojta, voják, volant, vole, voní, vozí, vozík, vodník,
vodítko, vodopád, vodojem
VOU-: vousy
VU-: vůl, vůz, vůně, vůle, vůbec, vůdce
V + souhláska: vlk, vlak, vdát, vjem, vděk, vjet, vdech, vpich, vliv, vchod, vnuk, vlajka,
vdává, vláká, vdaná, vnada, vláha, vlaje, vlasy, vlákno, vjede, vmete, vleze, vpije, vdolek,
vlohy, vločky, vlna, vlaštovka

V uprostřed slova ve slabice
-VA-: dva, chvat, kvap, kvik, kvok, mává, káva, dává, hlava, chvátá, žvaní, Eva, levá, Iva,
Ivan, jíva, bývá, mívá, kývá, bitva, sova, ková, chová, nová, kotva, mokvá, ovád, chůva,
mávátko, hedvábí, ledová, Ivana, Iveta, povaha, obava, ohava, podává, povadá, odvaha,
kování, kovaný, odvátý, oliva, polívá, podkova, únava, umývá, udává, ubývá, budova,
jedovatý, tetovaný, umyvadlo
-VE-: náves, plave, tmavé, Pavel, živé, nové, oves, lovec, konve, šedivé, ovečka, podvede,
povede, povedený, unavený
-VI-, -VY-: cvik, pávi, baví, David, tmavý, neví, levý, žvýká, cvičí, kvítko, loví, poví, doví,
hoví, nový, lavina, naviják, lavice, navyklý, takový, nevina, lepivý, medový, mechový, povídá,
povídka, noviny, povinný, notový, duhový, zajímavý, napovídá, nepovídá, televize, betonový
-VO-: cvok, návod, závod, pivo, tvoje, dvoje, chvojí, podvod, obvod, úvod, důvod, původ,
kladivo, pivoňka, divoký, topivo, novota, ovoce, hotovo
-VOU-: pavouk, pavouček
-VU-: pavučina

V uprostřed slova
tavba, stavba, dávno, nedávno

V 2x ve slově
vlevo, výlov, kývavý, lahvový, vydává, vyvede, vyzvedne, vyvine, vyvolá, vyzvoní, kvítkový,
volavka, voňavka, vodový, kovový, vodovod, novinový, vodováha, vymalovaný


