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D na začátku slova
DA-: Dana, dávno, datum,
DE-: den, devět, deset, defekt, debata
DI-, DY-: diamant, dynamit
DO-: dotaz, dotek, donese, dovede, dobytek, domino
DOU-: doutná, doutník
DU-: duchna, dukát, Dunaj, duben, dutý
D a souhláska: dbá, dny, dno,

D uprostřed slova ve slabice
-DA-: banda, nedá, Venda, Tonda, nuda, bunda, nadává, nadávka, hádanka, návnada,
nadaný, náhoda, nedávno, nehoda, podaný, udatný, napovídá, nevýhoda, jedovatý,
nepohoda, pobodaný
-DE-: najde, nejde, jeden, jinde, týden, napadený, povedený
-DY-: tady, tedy, jindy, tudy, pudink, nápady, stadion, Edita, indián,
-DO-: nádoba, nádobí, medovina,
-DU-: nadutý

D uprostřed slova -D-
-AD-: vadne, advokát, upadne, uvadne
-ED-: bedna, jedna, nedbá, najednou, jednota, jednotka,
-OD-: bodne, odjet, hodný, odbýt, výhodný, odvátý, odmetá, podnebí, podmínka, odmítne,
hodnota
-UD-: nudný

D 2x ve slově
dodnes, nedovede, dopadený, donedávna

N na začátku slova
NA-: nad, nápad, nafta, nádech, najde, návod, nadchod, nadává, nadávka, nahatý, námitka,
nabídka, nábytek, nadbytek, napitý, náhoda, nádoba, nahota, namotá, nádobí, nadutý,
nápověda, napovídá, napodobí
NE-: nedbá, nehet, nehoda, nevýhoda, nepohoda
NY-: nýtuje
NO-: nota, notes, nohatý, novota, notový
NU-: nuda, nugeta

N uprostřed slova ve slabice
-NA-: hnát, Dana, vdaná, vnada, bedna, jedna, jedná, doutná, tuna, putna, chutná, dynamo,
objedná, objednávka
-NE-: dnes, hned, mne, tne, táhne, dýchne, tone, bodne, tuhne, utne, Aneta, kabinet,
podnebí, odmítne, uhádne, uvadne
-NY-: dny, matný, tajný, vadný, hodný, hutný, tajemný, Anita, výhodný, podaný, dodaný,
dojemný, ochotný, udatný, tetovaný, vitamíny, vytopený, dopadený, povedený, pobodaný,
potopený
-NO-: dno, dávno, temeno, jednotka, hodnota, betonový
-NOU-: hnout, pnout, jednou
-NU-: minuta, jinudy, kynutý



www.LogopedieDoma.cz

N uprostřed slova -N-
-AN-: pant, tank, fant, banda, panda, fanda, tango, hádanka, diamant,
-EN-: Venda, Jenda, tenký, moment
-IN-: finta, jinde, jindy, topinka, podmínka
-ON-: fond, Tonda, kontakt, konto, montuje
-UN-: bunda
N na konci slov
-AN: stan, tchán, kapitán, potkan, otoman
-EN: den, ten, jeden, květen, týden, duben
-IN: vitamín
-ON: tón, náhon

N 2x ve slově
nudný, nutný, návnada, nadaný, anténa, najednou, kantýna, náhodný, nedávno, indián,
fontána, napadený, namotaný

T na začátku slova
TA-: tank, tanec, tady, tajný, tapeta, tajemný
TE-: ten, tepna, tedy, tenký, tenis, technik, temno, temeno, tenisky,
TY-: Týna, týden
TO-: tón, Tonda, tone, topinka
TU-: tuna, tuhne, tudy, tučný
T a souhláska: tchán, tne

T uprostřed slova ve slabice
-TA-: nafta, finta, nota, Aneta, Anita, kapitán, nahota, debata, Edita, vitamín, minuta,
fontána, novota, hodnota, nugeta, Judita, botanika
-TE-: květen, pytel, anténa, nábytek, dobytek
-TY-: hnáty, dutý, nahatý, kantýna, napitý, nadutý, nohatý, odvátý, genetika, jedovatý
-TO-: beton, konto, notový, betonový, vytopený, potopený
-TU-: datum, nýtuje, notuje

T uprostřed slova -T-
-AT-: matný, chvatný
-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: magnet, dojet, kabinet
-IT: odchyt
-OT: knot,
-OUT: hnout
souhláska + T: pant, fant, agent, adept, defekt, moment, diamant
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T 2x ve slově
patent, potkat, kontakt, tekutý, tetovaný


