
Slova s hláskou K 

ka, ko, ku, kou, ke, ky, kam, kat, kal, kámen, konev, káva, Kája, kape, kalí, kapota, 

kapusta, kabina, kolej, kapitán, koláč, kompot, kotě, kejhá, komín, kolo, kabát, kabela, 

kachle, kope, kopáč, kasa, kapsa, koupe, koule, káče, koupí, ková, kosa, koně, kosti, 

kopa, kůň, kudy, kuje, kuchá, kuna, kupa, kýchá, kino, kilo, kimono, klape, kláda, 

Kuba, koleno, kohout, kaple, kos, koza, kamna, kabel, kanál, kácet, kapalina, kop, 

kopie, kola, koleje, koleda, kočí, kos, koš, konec, kopec, konev, kotel, kobyla, kompot, 

kožený, komedie, kyselina, kytice, kyvadlo, kelímek, kemp, kéž, kedlubna, kečup, kýta, 

koulí, kousá, koumá, koupelna, kout, kulomet, kumpán, kulatý, kuchyně, kužel, kůže, 

kůzle, kulich, kuchá, kupon, kusy 

mák, tak, pak, vak, jak, lak, žák, bok, mlok, nok, tok, sok, lok, žok, suk, puk, pluk, lesk, 

pysk, styk, chudák, maják, junák, lesák, tabák, panák, potok, otok, palouk, pásek, 

vánek, macek, svátek, tácek, tatínek, nábytek, bílek, dobytek, Jeník, vlak, bubínek, puk, 

vozík, mlýnek, pavouk, fík, domek, buk, padák, válek, hák, zámek, cvok, hluk, houk, 

fouk, voják, lék, věk, malík, mladík, balík, tuk, sáček, váček, máček, háček, hošík, 

důlek, dolík, vosk, nožík, vozík, písek, pilník, malík 

láká, puká, bajka, banka, cívka, heká, fouká, hlídka, hláska, holínka, leká, lžička, 

maminka, líčka, muška, děvečka, mluvka, májka, Miluška, ovečka, pájka, panenka, 

pohádka, palička, pálka, páska, tetka, tiká, tenká, víka, venku, víska, výtka, získá, 

daleko, mléko, sako, také, sladké, vlhké, tenké, jamka, obálka, deka, veka, patka, čeká, 

počká, otočka, skočí, dočkej, mouka, houká, potká, louka, páka, dýka, dýmka, oko, 

okolo, mléko, fíky, díky, děkuje, léky, louky, lokny, matka, liška, šišky, nakoupí, 

pukne, dukát, děkuje, dívka, hádanka, Jakub, nákup, žabka, děkuje, akáty, pokape, 

naklade, podkova, nakonec, okoun, okapy, pekáč, peklo, pokus, lakomý, zvyklý, lokty, 

pokyne, voskový, okusuje, pukne, vykyne 

kouká, kuká, květák, klobouk, kytka, kluk, knoflík, knedlík, kabelka, okýnko, kakao, 

kolíbka, klokan, kostka, koláčky, kuličky, kamínka, kotlík, kelímek, kohoutek, tik tak, 

kabátek, kukačka, kočka, Kačka, klek, klacek, kamínek, kupka, kapka, kapička, 

kaplička, kapitánka, kaňka, košík, kopýtka, kominík, kolek, kůlek, komik, kolik, 

klokan, koukol, kvítek, kouzelník, kluzák, kyselka, kavka, kejkle, kyslík 

 

 

Kotě 

Katka koukala oknem ven. Viděla, jak za komín láká kočka kotě. Koťátko se leklo, ale 

pak hupky, hupky za kočkou. Vykukuje za komínem a mňouká: Mňouky, mňouky, 

kuk, jsem kočičí kluk. 

 

 

Kolo 

Kája má nové kolo. Koupil mu ho tatínek a maminka. Kája je hodný kluk. Kam pojede 

Kája na kole? Kája pojede okolo domku. Maminka a tatínek se kouká na Káju z okna. 

Jejku, ten to umí, kývá hlavou maminka. Kája láká Kamila. Pojede Kamil také na kole? 

Kamil nepojede. Kamil je malý kluk. Ten má koloběžku. A tak okolo domku jede Kája 

na kole a Kamil na koloběžce. 

 



Kampak jdete?       U potoka na buku,   

Do kouta.       někdo volá ku, ku, ku. 

Koho znáte?       Není to kluk, je to pták, 

Kohouta.       komu kuká? Komupak? 

Kde on bydlí?      Víte, jaký pták to je? 

V kurníku.       Kukačka se jmenuje. 

Kam dal slípku? 

Do chlívku.       

 

 

Janku, Janku, kapitánku,     Kuba, Kubík, koupil kolík, 

kape olej od kahánku,     hoblík, kladku, klínky,  

klubovna je pokapaná     koupil koudel, konev, kotlík, 

a kajuta okopaná.      lopatku a kmínky. 

 

 

Jeník Kubu pohupuje,     U Katka je kakao, 

Kuba jenom pokukuje.     u Pepíka káva. 

Jeník dělá kuk, kuk, kuk,     K tomu vdolky, koblihy, 

ale Kuba ani muk.      maminka jim dává. 

 

 

Kapela jde okolo,      Kobyla má kopyta, 

kluk má konev a kolo.     po kamenech klopýtá. 

Konev klepe do kola,     Klape, klape kopyty, 

to je také kapela.      je to klapot veliký. 

 

 

Kouká matka, kde je Katka.    Volá Hanka: To je dálka! 

Katka kouká na pavouka.     Dálka láká jen tuláka. 

 

 

Kačenka má panenku     Alenka má panenku, 

a dělá jí maminku,      malinkou Malenku. 

houpe ji a koupá      Do kolébky pannu dá, 

a panenka kouká.      v kolébce ji kolébá. 

 

 

Potkal žabák kluka.      U hájku kukačka 

Kluka bolí ruka.      kuku ku, 

Žabák volá: „Kluku,      vánek ji kolébá 

pofoukám ti ruku.“      na buku. 

 

 

Máma kluka kolébala     Klapy, klap, klape koník, 

kukačka jim kukávala.     za koníkem heká Toník: 

Kuku, kuku, kuku!      Ty koníku utíkáš, 

Kampak koukáš kluku?     okovat se nenecháš. 


