
Slova s různými sykavkami (polosykavkami) v jednom slově 

s + š v jednom slově 

souš, Sáša, suší, spíš, sešup, smíšený, sušený, sešit, úspěšný, sabotáž, sušenky, 

stonožka, osuška, soška, sušák, smíšek, spížka, spouští, snáší, snůška, stužka, zkouší, 

sešije, špásuje, spěšný, pospěš!, sviští, svišť, spoušť, soutěž, spouštění, Mostiště, 

smetiště, schodiště, listonoš, poslušný, sešlape, sídliště, skladiště, stráž, smršť, strž, 

složka, sluší, slyší, splaší, slušný, salaš, srší, srážka, svršek, hastroš, rozštěp, sršeň, 

sprška, straší, strašák, starší, stříška, střešní, ztřeštěný, usušený, stanoviště, pískoviště, 

výstaviště, spáleniště, seřadiště, přístaviště, šedesátiny, nesnášenlivý 

šest, špajz, šosy, šustí, štěstí, šusťák, šesťák, šestka, švestka, šťastný, šimpanz, 

mužský, množství, šelest, šedesát, neštěstí, naštěstí, šampaňské, šerifský 

z + ž v jednom slově 

zboží, závaží, zážitek, záložník, záložna, záložka, sdružení, zdražení, zváží, zažene, 

zaváže, zamaže, založí, zamlží, zamlžený, zatížení, zažloutne, zakáže, zadrží, 

zakrouží, zdržuje, zarážka, zbožný, zmožený, zapražený, zamřížovaný 

žízeň, žezlo, žláza, železo, železnice, žaluzie 

z + š v jednom slově 

zvýší, zmešká, zašel, zátěž, zavěš!, zvláštní, zlepší, zdejší, zašije, zátiší, zašumí, 

zašpiní, zešedne, zašeptá, zděšený, zvážený, záložka, kluziště, zavážka, vznešený, 

zubožený, zešediví, zavěšený, zavšivený, zaprášený, zameškaný 

ošizený, šedozelený 

z + č v jednom slově 

zač, značí, zničí, značný, zmačká, zvučí, zvučný, bzučí, značka, bzučák, začíná, zatáčí, 

zatočí, zahučí, zajíček, kozáček, zámeček, začátek, kozička, vozíček, Honzíček, 

vázička, uzdička, zatáčka, zbytečný, jezevčík, zobáček, zvoneček, zbyteček, 

hvězdička, mozeček, označený, zátočina, zmačkaný, poznačený, ozvučený, začouzený, 

zapečený, zesilovač, zapalovač, klouzačka, uzlíček, mazlíček, zločin, zdivočelý, 

zveličený, zurčí, brzičko, zaručený, zamračený, zahradníček, začarovaný, zářič, 

rozhořčený, zapalovače, ukazováček, vyzvědač 

c + č v jednom slově 

cvičí, cvičky, cvočky, cvičení, cvičební, cibulička, nemocniční, tělocvična, crčí, cvrčí 

čepec, čepice, kočce, babičce, učenec, částice, Aničce, nováčci, divočáci, ovčáci, 

číslice, uličníci, maličcí, vlčáci, pasáčci, broučci, hořčice, početnice, učebnice, 

tanečnice, uličnice, Luhačovice, dračice, červenec 



s + č v jednom slově 

smeč, spáč, zteč, syčí, seče, stačí, stočí, skočí, skončí, skučí, svačí, sečte, sčítá, vousáč, 

svíčka, smyčka, smečka, sýček, součet, souček, sáček, psíček, nosič, hasič, spínač, 

slečna, sličná, hlásič, brusič, kostrč, kreslič, stěrač, roztoč, strýček, strčil, svářeč, 

smrčina, vysočina, sečení, syčení, bezpečný, sopečný, smuteční, písčitý, staniční, 

silniční, svačina, pasáček, kousíček, smetáček, písnička, básnička, pasačka, sedačka, 

pěstička, pastička, mastička, vesnička, kapsička, městečko, Sonička, Stánička, 

Sláveček, Staníček, suknička, světnička, měsíček, měsíčník, husička, součástka, 

skutečnost, kostička, kasička, mistička, Vlastička, lasička, poslíček, lísteček, lesíček, 

stoleček, slaneček, slovíčko, slavíček, sluníčko, slunečný, slovníček, sklenička, 

housličky, sečtělý, sloučený, svlečený, smeček, syreček, srdíčko, srdeční, stromeček, 

svetříček, rosnička, vrstvička, stařeček, střevíčky, přeskočí, středeční, skřivánčí, 

roztočí, vrásčily, zčeřený, mysliveček, vysílačka, vysvědčení, neskutečný, dostatečný, 

posečený, zpečetěný, prsteníček, prostředníček, Rákosníček, rozčilený, rozčesaný, 

přesvědčení 

čas, čest, část, česnek, nečas, účast, účes, počasí, pačesy, čelist, číslo, číst, čistí, čísi, 

čistý, český, čínský, čestný, čistota, čistotný, učesaný, občanský, občasný, dočasný, 

čísi, často, věčnost, pročesává, příčesek 

s + ž v jednom slově 

souží, smaží, snaží, sváží, sněží, ztěží, svěží, sjíždí, sežne, smaže, složí, slouží, stěžeň, 

služba, svižný, vzkáže, strážný, stožár, sežene, snažení, složený, soužení, smažený, 

sněženka, ztužený, stažený, zkažený, zkoušení, rozkáže, spolužák, výstražný, spřežení, 

střežený, sražený, stržený, Stržanov, nedostižný, vyztužený, světoběžník, ustřižený, 

vystřižený, soutěžení, zpožďování, složenina, ostružina, ostražitý, nastražený, 

starožitnost, starožitnictví, vysoustružený 

žádost, džínsy, živnost, možnost, žalost, ženský, žasne, ženista, manželství, žluťásek, 

úžasný, užaslý, životopis, žádostivý, oženit se 

ž + c v jednom slově 

žáci, ženci, žvanec, ždibec, Žatec, běžec, ubožáci, Božence, užovce, knížecí, žabáci, 

žvýkací, blíženci, ložnice, lžíce, dlaždice, žehlící, bažantnice, loupežníci, pražec, 

žraloci, tržnice, praženice 

cože, nocležník 

c + š v jednom slově 

číška, maceška, cožpak 

švec, šicí, pěšec, štětec, měšec, věštec, ušatec, ošacení, míšenec, šílenec, mšice, šance, 

těžce, špice, všecko, Božce, běžci, škůdci, pošťáci, náušnice, pšenice, kštice, štěnice, 

odmašťovací, ploštice, strážce, pražce, rošťáci 



Více sykavek v jednom slově 

součást, společnost, současnost, čistič, stížnost, šestnáct, špačci, smyčec, sušička, 

česáči, strašáci, znečistí, zažívací, sešiješ, sčítanec, sčesaný, sčeše, cestička, kočičce, 

bezpečnost, časopis, šestice, cvičenec, svazeček, znečištěný, vznáší se, číslice, 

zasloužit, slunečnice, začátečníci, vysloužilec, zázračný, strážce, čarostřelec, 

Strážnice, sestřička, zločinec, zasněžený, zámečníci, zesilovače, zkušenost, čistička 

Slovní spojení 

sáček se svačinou, šedesát šest, čistá žehlička, slušivý účes, český jazyk, sličná slečna, 

začátek cvičení, slunečné počasí, ušní šelesty, slušný člověk, smažený řízek, skutečný 

svět, o lišce Bystroušce, češe si vlasy, zříci se dědictví, dožaduje se, souží se, živí se, 

snaží se, oženit se, usuš si ruce, zváží zboží 

na souši, na tužce, na pušce, na mušce, na myšce, na svíčce, na stužce, na křižovatce, 

na cvičce, na špičce, na švestce, na lahvičce, na značce, na sušičce, na cestičce, na 

klouzačce, na čepičce, na uzdičce, na poličce, na lavičce, na čelence, na lžičce, na 

záložce, na cibuličce, na stoličce, na krabičce, na strážnici, na růžičce, na střeše 

z tašky, z tužky, z pušky, s čela, z výšky, z moučky, z brašny, z lešení, z koláče, 

z ložnice, z kaše 

v tašce, v knížce, v ledničce, v lahvičce, v soutěži, v botičce, v obláčcích, v loužičce, v 

botičce, v uličce, v zatáčce, v písničce, v básničce, ve výšce, ve spížce, ve cvičce, ve 

vatičce, ve vaničce, ve vesničce, ve vázičce, ve světničce, ve vysílačce, se štětcem 

o opičce, o dušičce, o kočce, o lišce, o myšce, o užovce, o holčičce, o vlaštovce, o 

družičce, o sestřičce 

plouží se, drží se, mračí se, češe se, léčí se, učí se, snaží se, živí se 

Věty 

Sáša má sáček se svačinou. Žáci se těší na cvičení. Slečna si čistí náušnice. Babička 

suší švestky. Šestice svišťů sviští. Cvičenci cvičí na cvičišti. Nasaď si čepici na uši! 

Žezlo není ze železa, ale ze zlata. Slepička snáší vajíčka. Obleč si čisté šaty! Dnes 

často sněžilo. Stačí si přečíst začátek. Smyčec naštěstí nepraskl. Kopec je částečně 

zasněžený. Číslice sčítáme pod sebou. Míša si suší vlasy. Poznač si číslo stránky! Až 

to uslyším z tvých úst. V sušárně se suší šaty. Škoda, že se špatně slyšíme. Zašpinil si 

čistou košili. Žáci nesou štosy sešitů. Na sušáku se suší švestky. Zešeřilo se. Cvrčci 

cvrčí ti u cesty. Češe si vlasy. 

 
 


