CSZ CSZ
Hlásky CSZ a ČŠŽ v jednom slově
Nejtěžší variantou při výslovnosti sykavek je jejich kumulace v jednom slově. Než se začne dítě
učit vyslovovat takto těžká slova, musíme si být jisti, že dokáže sluchem rozlišit hlásky
C – Č, S –Š, Z – Ž. Pokud je dítě sluchově nerozlišuje správně, pak tyto hlásky samozřejmě plete.
(šest – šešt, slepička – šlepička, sluníčko – slunícko, apod.)
slova:
Cvičí, cvoček, cvičky, cvičenec, čepec, kočce, babičce, Aničce, holčičce, broučci, hořčice, učebnice, uličnice, červenec,
sušenka, sešit, suší, švestka, šestka, Saša, suše, spíše, slušně, slušný, šťastný, osuška, spěšně, šosy, šustí, listonoš,
salaš, štěstí, smíšený, liší se, kus šunky, kus špeku, sněží, snížek, sněženka, služba, slouží, služebná, svěží, stěží,
úžasný, životopis, sváží, sváže, svažuje, možnosti, živost, živnost, zboží, zváží, zážitek, zátěže, záložna, zdražení,
zvážit, zažene, zaváže, založí, zamlží, žaluzie, železo, žláza, žezlo, žízeň, zvýší, zmešká, zašel, zátěž, zvláštní, zlepší,
zašije, zátiší, zmešká, ošizený, šedozelený, zač, značka, označí, značný, zmačká, zvučí, bzučí, značka, začíná, zatáčí,
Honzíček, zajíček, zámeček, zatáček, uzdička, označený, zátočina, jezevčík, zobáček, zvoneček, uzlíček, mazlíček, zločin,
zdivočí, zapalovač, ukazováček, svíčka, syčí, stočí, kostička, sáček, psíček, sovička, sýček, sedačka, pastička, mastička,
vesnička, kapsička, Sonička, husička, srdíčko, vysvědčení, čas, česnek, často, dočasný, učesaný, souží, smaží, sváží,
snaží, Božence, žáci, běžec, užovce, knížecí, žabáci, žvýkací ložnice, loupežníci, tržnice, švec, běžci, pošťáci, náušnice,
pšenice

věty:
Děti cvičí v tělocvičně. Saša suší švestky. Venku sněží. Svíčka krásně svítí. Sovička je sýček. Honzíček chce sníst kus
šunky. Kos má žlutý zobáček. Na tkaničce je uzlíček. Na skříňku jsem si pověsil zámeček. Služebná slouží na zámku.
Zavážu si tkaničky. Švadlena zašije kalhoty. Ukaž mi ukazováček. V pohádce jsou loupežníci. Babička smaží řízek.
Běžec běží do cíle. Na bundičce jsou kapsičky. Na silnici jsou značky. Šest cvičených opiček skáče v cirkuse. Namažu
si ruce mastičkou.

básničky:
Syslovi se ulevilo,
Že už venku polevilo,
Zásoby se ztenčily,
Jen aby mu stačily.
Zima, zima všude vládne,
Do pelíšku ještě táhne.
Vyžehlím ti kapesníček,
Udělej si tam uzlíček.
Půjdeš zase do města,
Koupíš vejce do těsta.
Pes u boudy kňučí, štěká,
Každý den na pána čeká.
A když slyší, že pán vchází,
Pejskovi už nic neschází.
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Koupím zboží ze železa,
Koupím zboží železné.
Zboží zvážím a založím,
Každý zboží nalezne.
Co to zvenčí bzučí, zvučí?
Zajíček se skákat učí.
Dušan spí, tiše spí.
Jeho máma v tichém vánku
Šeptává mu uspávanku
A Dušánek spí, pěkně spí.

