
Slova s hláskou Ř 

tři, třít, třímá, třináct, třicet, třída, třídní, třídí, tříska, třídenní, třídění, tříletý, třikrát, 

tříslo, třísní, tříští, tření, třetí, třeba, Třeboň, třepá, třesavka, třešně, třepat, třetina, 

třezalka, třasák, třaskavina, třáseň, třást 

dřív, dříve, dříví, dřít, dříč, dřina, dřímota, dřívko, dřívější, dřep, dřepět, dřeň, dřez, 

dřevo, dřevěný, dřevník, dřevnatý, dřevoryt 

hřib, hříbek, hříbě, hříva, hříšný, hřiště, hřídel, hřebík, hřebíček, hřeben, hřebínek, 

hřeje, hřebčín, hřebec, Hřensko, hřát 

chřipka, Chřiby, chřest, chřestýš, chřástal, chřadne 

křik, křičí, křísí, kříží, křivý, křída, křivka, křídlo, křivda, křižovatka, křižník, křižáci, 

křen, křehký, křepelka, křeslo, křeček, křeče, křesadlo, křemen, křemenáč, křupe, 

křupky, křoví, křovina, křoupá, křupá, křupavka 

příběh, příjem, příboj, příbor, příbytek, příhoda, příchod, příklad, případ, přílet, přítok, 

přístav, příloha, přípis, přijímač, příjmení, příděl, přítel, přihláška, příplatek, příspěvek, 

přídavek, příprava, přístroj, příště, přízvuk, přirážka, přírodopis, přísaha, příliš, přede, 

přece, přečte, předmět, přešel, přední, přehlídka, přenos, přepona, přesun, přestávka, 

přát, přání, přátelé, přadlena, přezka, přou se 

bříza, břitva, břicho, břidlice, břídil, břeh, březen, břemeno, březina, Břeclav, břečka, 

břečťan, březnový, břevno, Břevnov 

vřídlo, vřídek, vříská, vřít, v říjnu, v Římě, vřes, vřed, vřelý, vřeští, vřeteno, vřesoviště, 

v Řecku, v řepě, v řemesle, v řeči, v ředitelně, v řezárně, v řadě 

mříž, mříže, mřížka, mřížkový, mřížoví, mřenka, mřít, umřít 

zříti, zřídka, zřídlo, zřítil se, zřídit, zřízení, zřítelnice, zřízenec, zřetel, zřetelná, zřetelně, 

zřejmě, zředit, zřezat, zřekl se 

Říp, Řím, říkat, říci, řídí, řidič, řídký, řídítka, říjen, řízek, říkanka, římsa, Říha, řičet, 

řidnout, řiditel, ředitel, řeka, řepa, řemen, řepka, řemeslo, řezat, řezanka, řezáky, řezník, 

řeč, řečník, řetěz, řetízek, ředkvičky, řešení, Řecko, Řezno, Řezáč, řád, řada, řasa, 

řádný, řádek, řapíky, řasnatý, řádil, řazení, řvát, řvaní, neřvi 

keř, vař, hoř, úhoř, hovoř, kouř, věř, měř, zvěř, lékař, pekař, kovář, tesař, malíř, mlynář, 

sadař, uhlíř, havíř, včelař, knihař, kuchař, počtář, truhlář, primář, popelář, rybář, 

bylinkář, hospodář, hodinář, kadeř, vikýř, měchýř, trakař, vepř, pepř, modř, dovnitř 

hořký, hořčice, hořčík, hořce, dvířka, hořknout, nařknout, Jiřka, Mařka, ovocnářství, 

lékařství, knihařství, malířství, natřít, utřít, vetřít se, střílet, stříhat, stříbro, střídat, 

střídmý, šetřit, nastříhat, mistři, otřel, potřel, natřel, bystře, ostře, kmotře, Petře, otřes, 

otřepaný, natřásal, napřed, napřáhl se, napříč, napříště, napřímil, nepřítel, nepříjemný, 

nepřítomný, nepřející, nepřístupný, upřímná, okřál, pookřál, zaskřípal, vykřesal, 

nekřoupej, nekřič, pokřik, zkřížený, pokřivený, zachřestil, s chřipkou, kořenáč 



připřáhnout, přestřihl, postříbřil, přetřásal, přetřel, překřičel, přistřihl, přiskřípnul, 

předřel, přivřel, přeměřil, předhoří, přeřekl se, přihřát, příměří, přímoří, předříkávat, 

přeřadil, přeřazení, řeřicha, kořenář, dřevař, křížovkář, Řehoř, řemenář, řepař 

 

Mařenka s Jiřinkou 

přikryjí se peřinkou. 

Pod peřinkou dobře je, 

peřinka je zahřeje. 

 

Řezal dříví stařeček, 

přilít k němu vrabeček. 

Co to řežeš, stařečku? 

Řežu, řežu vařečku. 

Komu řežeš vařečku? 

Kuchařovi, vrabečku. 

Co ti kuchař uvaří? 

Čtyři křídla komáří. 

 

Křepelička pod keři 

na své děti křepelala, 

do keříčku k večeři 

křepelátka svolávala. 

Seběhly se kolem keře 

a už sedí u večeře. 

A kdo tomu nevěří 

nedostane večeři. 


