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SLOVA Z

Z na začátku slova
ZA-: za, záda, zátka, západ, základ, zámek, závěj, zánět, zájem, zamkne, zatím, zánik, závin,
záhyb, zadní, závod, záchod, závoj, záhon, zákon, záklon, zábava, závada, záhada, záplava,
záplata, zahalí, zaplatí, zabalí, zápalky, zalévá, zametá, zajede, zalepí, zakletý, záliba,
zamíchá, zapíná, záminka, zapije, závidí, záhyby, zátoka, záloha, zavolá, zatopí, závodník,
zafouká, zabouchá, zabloudí, záhuba, zahubí, zajímavý, zapomene
ZE-: zeď, zem, zeptá, země, zebe, zelí, zedník, zelená, zemitý, zelenina, zeměkoule
ZI-: zip, zima, zívá, Zina, Zita, zídka, zinek, zimník
ZO-: zob, Zoja, zobák, zobe, zoo, zotavení, zotavovna
ZOU-: zouvá, zoufá, zoubky, zoufalý
ZU-: zub, zuje, zuby, zutý, zubní, zubatý
Z + souhláska:
zhoupne, zhoubný,
ZM-: zmatek, změna, zmítá, zmije, zmýlí, zmotá, zmokne, zmuchlá
ZB-: zbaví, zbyde, Zbyněk, zbytek, zbojník, zbude, zbohatne
ZN-: zná, znak, zní, známka, známý, znova, znamení, znamenitý
ZD-: zdá, zde, zdi, zdáli, Zdena, Zdeněk, zdivo, zdvíhá, zdola, zdobí, zdaleka, zdokonalí
ZV-: zve, zvyk, zvon, zvuk, zvadne, zvaný, zvedá, zviklá, zvyklý, zvolna, zvonek, zvoní,
zviklaný, zvolený
ZJ-: zjev, zjedná, zjevný
ZL-: zle, zlý, zlo, Zlata, zláme, zlatník, zlato, zloděj, zlobí, zlomí

Z uprostřed slova ve slabice
-ZA-: váza, gáza, mazal, balzám, lízá, Líza, koza, dóza, Honza, Lojza, blůza, vázanka,
lízátko, oáza, medúza, kombinéza, majonéza
-ZE-: fáze, název, bazén, veze, leze, meze, mezek, mozek, pouze, nouze, dlouze, klouzek,
chůze, tuze, uzel, házená, gazela, kazeta, vězení, peníze, pozemek, muzeum, uzenina, televize
-ZI-: hází, kazí, jazyk, kamzík, plazí, mlází, mezi, benzín, mizí, vozí, vozy, vozík, podzim,
bezinky, vizitka, fyzika, ozývá, muzika, muzikant, dotazy, hovězí, nabízí
-ZO-: bizon, mozol, fazole, vozovka
-ZOU-: pozoun, vyzouvá
VZ-: vzhled, vzít, vzduch, vzadu, vzdychá, vzlyká, vzniká, vzbudí, vzdálený, vzdělaný,
vzduchovka

Z uprostřed slova –Z-
-AZ-: náznak, naznak, lázně, vázne, mazlík, nazbyt, otazník
-EZ-: hvězda, nezná, vezme, jezdí, neznámý, nezbeda
-IZ-: jízda, jizva, jizba, hvízdá, hnízdo, vyzvání, divizna
-OZ-: pozdě, kozlík, pozvánka, pozvání, oznámí, ozvěna, ozdoby
-UOZ-: kouzlo
-UZ-: uzda, kůzle, nuzný, uzlík

Z 2x ve slově
záznam, zazní, zmizí, zmizík, zlozvyk, zákazník, zachází, zalézá, zaveze, zamezí, zazvoní,
zvítězí, Zuzana, zamazaný, zavazadlo, zahazuje, zakazuje, zavazuje


