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SLOVA ČŠŽ –CSZ

C-Č
cvičí, cvičky, cvočky, pacička, placička, Macíček, klacíček, pecička, cedníček, celičký,
cvičení, cvičební, cihlička, cvičitel, culíček, tělocvična
Č-C
čepec, babičce, čepice, ovčáci, učenec, vlčice, tanečnice, divočáci, učebnice, uličníci

S-Š
spíš, svišť, souš, spoušť, Saša, salaš, splaší, spěšně, sešit, semiš, sešlý, sešup, soška, souše,
suše, suší, snáší, směšný, spěšný, slepýš, slyší, spíše, smíšek, sviští, pospěš, spouští, sušák,
slušně, sluší, slušný, svatoušek, sešlape, sešpendlí, sešije, smíšený, sídliště, sušenky, sušený,
skladiště, smetiště, schodiště, poslušný, úspěšný, světluška, osuška, listonoš, stanoviště,
nástupiště, výstaviště, pískoviště, studenější, šedesátiny
Š-S
šest, šos, šťastný, švestka, šestka, šesťák, šelest, štěstí, šusťák, šustí, šampaňské, šachista,
Španělsko, špásuje, šedesát

Z-Ž
zváží, zběžně, zběžný, zboží, zažádá, zakáže, zaváže, zamaže, závaží, zapaží, závažný, zažene,
záleží, zážitek, zatíží, zamlží, záživný, záložka, zanoží, založí, zámožný, zatouží, zaslouží,
zažloutlý, zadluží, zežloutne, zmožený, zbožňuje, zataženo, zelenožlutý
Ž-Z
žláza, žezlo, žízeň, železný, železo, želízko, žíznivý, žaluzie, žlutozelený

C-Š
cíška, maceška,
Š-C
švec, šance, měšec, věštec, pěšec, štětec, všecko, špice, kštice, mšice, šicí, škůdci, štěnice,
štípanec, školáci, ušatec, míšenec, pšenice, pošťáci, ploštice, šachovnice, ošacení, náušnice,
návštěvníci, neštovice

C-Ž
cože, cožpak, nocležník
Ž-C
žvanec, žáci, běžec, těžce, ženci, ždibec, lžíce, žabáci, žalobce, žvýkací, dlaždice, knížecí,
blíženci, ložnice, bažantnice, ubožáci, loupežníci

S-Č
spáč, smeč, sáček, skáče, stačí, svačí, sáčko, slévač, slečna, smečka, seče, sečte, sekáč,
smyčka, svíčka, sličná, sčítá, sýček, psíček, syčí, sklíčko, skončí, skočí, součet, souček, sloučí,
skučí, vousáč, hasič, nosič, pasáček, vysavač, kysličník, smetáček, synáček, slaneček, sečení,
lísteček, stoleček, louskáček, sloupeček, soudeček, slavíček, lesíček, kousíček, pasačka,
sekačka, sedačka, lasička, kasička, básnička, kapsička, pastička, mastička, Stánička, svačina,
vestička, vesnička, pěstička, sklenička, slepička, světnička, stíhačka, písnička, sovička,
Sonička, kostička, osmička, stoupačka, sudička, suknička, husička, spalničky, jesličky,
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housličky, městečko, místečko, slovíčko, sluníčko, sváteční, statečný, slaďoučký, svlečený,
sloučený, silniční, písčitý, společný, sopečný, skotačí, spočítá, skutečný, smuteční, sněhuláček,
vysílačka, kapesníček, vysvědčení, neskutečný, dostatečný
Č-S
čas, část, včas, čest, číst, často, česat, česnek, český, čestný, čelist, čistí, čistý, čínský, číslo,
nečas, občas, věčnost, účast, účes, počasí, poločas, pačesy, dočasný, očesat, čistota, číslovka,
čistotný, učesaný

S-Ž
sváže, smaže, snaží, smaží, stěžeň, svěží, stěží, sněží, snížek, svižný, sjíždí, složí, souží, slouží,
služba, stažený, smažený, sněženka, sežene, stěžuje, snižuje, složitý, spolužák, soutěží,
soužení, výstižný, postižený, nedostižný
Ž-S
žasne, žádost, žalost, úžas, ženský, živnost, džínsy, možnost, žalostný, úžasný, užaslý,
žluťásek, manželství, životopis

Š-Z
šizená, ošizený, šedozelený
Z-Š
zašel, zvláště, zašil, zašlý, zmešká, zvětší, zdejší, zlepší, Zbyšek, zvýší, vznáší, vzdušný,
zašlápne, zaštěká, zašeptá, zamešká, zašije, zátiší, zašpiní, záložka, zašumí, zešedne, zděšený,
vznešený, zneškodní, hnízdiště, kluziště, zameškaný, zavěšený, zavšivený, zajištění, závodiště,
zešediví

Z-Č
zač, značka, zmačká, značně, značný, značí, zničí, zločin, bzučák, zvučí, zvučný, bzučí,
zatáčka, začátek, zatáčí, zavináč, zatykač, začíná, zajíček, zámeček, zatočí, zabočí, zakončí,
začoudí, zahučí, zapůjčí, zelňačka, Zdeněček, zdivočí, zobáček, zvoneček, vyzvědač, jazýček,
mazlíček, jezevčík, vozíček, Honzíček, uzlíček, klouzačka, hnízdečko, vázička, zlatíčko,
hvězdička, jizvička, uzdička, zmačkaný, zničený, zapalovač, zapečený, zatočený, zakončený,
označený, ozvučený, ukazováček

CSZ-ČŠŽ
sazeč, česáč, šestnáct, součást, smyčec, čistič, stížnost, cestička, cvičiště, ctižádost, cvičenec,
seskočí, součástka, současný, sušička, svazeček, slzička, senoseč, sešiješ, společnost,
skutečnost, zkušenost, zasyčí, zacvičí, zaslouží, znečistí, zločinec, zvláštnost, bezpečnost,
vysoušeč, částečně, číslice, časopis, železnice, svazeček, kožešnictví, soběstačný, spolužačka,
společnice, slunečnice, zasněžený, zápisníček, zabezpečí, začouzený, zámečníci, zesilovač,
záležitost, vysokozdvižný


