
Slova s hláskou H 

háček háčkovat, hák, hajat, had, hádanka, hádat se, hadr, hajný, haló, harfa, hamburger, 

harmonika, hasič, hastrman, havran, házet, Hana, hasit, hafan, helikoptéra, helma, 

hermelín, heřmánek, Hera, Helena, Heda, hezký, hit, historie, hoblík, hobliny, hod, 

hodiny, hodinář, hokej, hokejky, holit se, holič, holínky, holub, honit, hora, horký, 

horník, horolezec, hořčice, hospoda, hotel, host, Honza, hoch, hořet, horečka, hodný, 

hodně, holka, hubička, hudba, hudebník, hudrovat, hůl, hurá, husa, hubený, Hugo, 

hydrant, hýbat, hygiena, hýkat, hýždě, Hynek, hýčkat, houba, houf, house, houska, 

housle, houkat, houpat, houpačka, hbitý, hlad, hladký, hlas, hlasatel, hlasivky, hlávka, 

hláska, hlava, hledět, hlemýžď, hlídat, hlídač, hlína, hloubka, hluchavka, hluk, hledat, 

hmitat, hmota, hmotnost, hmoždíř, hmyz, hmat, hnědý, hněv, hnízdo, hrabě, hrábě, 

hrabat, hra, hračka, hrát si, hraboš, hrad, hrách, hráz, hrb, hrom, hrob, hroch, 

hromosvod, hruška, hrnec, hrneček, hrdlo, hrnčíř, hrozno, hranolky, hřbet, hřib, hřbitov, 

hřebčín, hřeben, hřebík, hříbě, hřiště, hvězda, hvězdář, hvízdat 

lehátko, pohár, pohádka, kniha, knihař, žihadlo, rýha, bohatý, bohatství, číhat, dlaha, 

dráha, duha, kahan, kobliha, lhát, běhat, noha, Johana, tahat, piha, duha, tuha, stuha, 

touha, snaha, povaha, úvaha, úloha, poloha, obloha, zdvihat, pomáhat, trhat, mlha, 

ouha, nohavice, obhájce, obsluha, odhad, přísaha, sahat, odvaha, sluha, stříhat, vláha, 

stíhačka, podlaha, zhasnout, šlehačka, oháňka, ohař, uhádnout, uhasit, struhadlo, 

strouhat, oheň, úhel, trojúhelník, láhev, nehet, nádhera, dehet, shodit, pohovka, 

rohožka, pohodlný, ahoj, lihovar, dohodit, nehoda, náhoda, knihovna, jahoda, mnoho, 

ohon, nahoře, ohořet, úhoř, uhodit, kalhoty, blahopřát, záhon, lahůdka, lhůta, sněhulák, 

náhubek, jednohubka, váhy, ohýbat, druhý, nahý, nahýbat, nohy, kohout, tehdy, lehký, 

křehký, vlhko, úhloměr, úhlopříčka, dohlížet, jehla, jehličí, jehlice, rohlík, pohled, 

náhlý, uhlí, uhlíř, truhlář, ohlas, nahmatat, ihned, bahno, jehně, lehnout si, osmahnout, 

ohniště, ohňostroj, uhnat, táhnout, dohromady, náhrada, nahrávat, náhrdelník, zahrada, 

zahradník, ohromit, ohrožovat, ohryzek, uhrabat, úhrada, nahřát 

potah, práh, výtah, obsah, svah, běh, oběh, koloběh, průběh, břeh, steh, líh, dostih, 

postih, jih, sníh, batoh, tvaroh, roh, brloh, stoh, sloh, bůh, kruh, pluh, pstruh, dluh, druh, 

trh 

Honzík se houpá     Haló, haló, kdo tam volá, 

houpity hou,      zde se hlásí Hanka Holá, 

Helena s Hedou     haló, haló, pane Houško, 

hned za ním jdou.     slyší hezky vaše ouško? 

Hou a hou a hou     Hop, koníčku, hejsa, hejsa, 

děti z jahod jdou.     pojedeme do Brandejsa. 

Honem, Hani, podívej,    Hop, koníčku, ouha, ouha, 

hned jahody ochutnej!    nebude to cesta dlouhá. 

Mají také houby     Hop, koníčku, houpy hou, 

od hajného Kouby.     je to kousek za Prahou. 

Husy stojí u rybníka,    Houká sova: Hú, hú, hú. 

holub letí z holubníka.    Houjat už vám nebudu.“ 

U rybníka na dubu     Zahoukala naposledy, 

sedí hejno holubů.     schovala se do dubu. 


