
Výslovnost souhláskových skupin – zdvojená a nezdvojená výslovnost: 

Hráli Rohovína čtverrohého. Prosoudil celý půllán. Čtyřruční skladba pro klavír. Hrdliččin zval 

ku lásce hlas. Kožich měl křeččí límec. Viděli jsme cvrččí maminku v cvrččím hnízdě 

s cvrččími mláďaty. Byl jako ovčák v zamčené klícce. V pecce bylo shnilé jádro. Uvědomme 

si svou povinnost.  

Poddůstojník dal povel k oddechu. Zástup čekal hned před dveřmi. Mám předtuchu. Jděte 

odtud! Od té doby zkoumali poddtext. Děťátko ty nejjasnější! Tato zpráva byla ze všech 

nejjistější. To není nejjednodušší problém. Je to člověk bezzásadový. Byl jste prý dva roky 

bez zaměstnání.  

Bez sousedů se neobejdeš. Ničím není láska bez zásluhy. Pod Dunajem doduněla děla. Slza 

s slzou se střídá. Padá věčně v věčný byt. Jen přišel-li by sloužit. Rád bych věděl, naděloval-

li jste spravedlivě? Směl-li se vrátit. Vytas se s tím! Nezkaz si oči! Přihlas se, že bys také šel. 

Soudruh Horák kouřil lulku. 

Jaroslav Vrchlický psal lyrické verše. Odpoledne přišel lékař. To byl loupežník! Koupil losy za 

deset tisíc. Racek křídlem mává. Nechoď kolem mlýna. Musím mu poslat telefonickou 

zprávu. Musím mluvit s panem Marešem. A co dám vám, Mášenko? Koupím vám motocykl. 

Co bych chtěl?  

Co má Petr rád? Ošetřoval jej jako svátost. Měj jeho šlechetnost. Boj ještě nepřestal. On nás 

zachrání. Jan Neruda. Karel Lebeda. Ondřej Jirásek. Zdeněk Kopecký. Vadim Malý. Václav 

Fiala. Tak káže královna. Třpytí se jak kapka rosy. Kup pět vajec. Však koupíš ještě rád. 

Nechci rušit tvůj klid.  

Nebude tomu tak hned konec. Lid trpěl. Hlas svého srdce poslouchej. Hráz se prolomila. Než 

štěstí klamné, raději žádné. Krabice kreslila artistka Andrea. Byl lepší než žádný. Nebyl bys 

sem přišel láteřit. Zlomme odpor nepřátel. Ujměte se našich chudých. 

 

Výslovnost skupiny sh: 

Voda se valila s hukotem přes jez. Komu není shůry dáno. V celém shromáždění zavládla 

shoda s husitským poselstvem. Vyšli s hajným, aby zhlédli shnilé dřevo. Shora shlíželi na 

shluk před shořelou budovou. 

 


