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Slova nadřazená, podřazená, souřadná.

1. Škrtni slova, která na řádek nepatří. Ke každému řádku napiš slovo
nadřazené.
Modrý, fialový, žlutý, kovový, červený, zelený, koza, __________________
Topoly, smrky, lípy, břízy, jedle, buky, duby, ________________________
Lžíce, polštář, vidlička, hrnec, poklička, bota, talíř,____________________
Dům, svetr, kalhoty, židle, ponožky, sukně, tričko,____________________
2. Vymysli čtyři slova podřazená ke slovům:
Školní potřeby ________________________________________________
Povolání_____________________________________________________
Příjmení_____________________________________________________
3. Dopiš do vět slova souřadná. Do rámečku dole napiš slova k nim
nadřazená.
a. Na dvoře byli slepice, husy, králíci, __________________________________.
b. Na louce kvetly petrklíče, zvonky, __________________________________.
c. Maminka umývala lžíce, pánvičku, _________________________________.
d. Pepík si uklízel kostky, autíčka, _____________________________________.

a.

b.

c.

d.

Řešení:
1. Škrtni slova, která na řádek nepatří. Ke každému řádku napiš slovo
nadřazené.
Modrý, fialový, žlutý, kovový, červený, zelený, koza,
Topoly, smrky, lípy, břízy, jedle, buky, duby,

barvy

stromy listnaté

Lžíce, polštář, vidlička, hrnec, poklička, bota, talíř

nádobí

Dům, svetr, kalhoty, židle, ponožky, sukně, tričko,

oblečení

8b

2. Vymysli čtyři slova podřazená ke slovům:
Školní potřeby – pero, pouzdro, sešit…
Povolání – lékař, učitel, pekař …
Příjmení – Novák, Dostál, Moudrá …

12b

3. Dopiš do vět slova souřadná. Do rámečku dole napiš slova k nim
nadřazená.
e. Na dvoře byli slepice, husy, králíci, _kozy, psi.
f. Na louce kvetly petrklíče, zvonky, _pomněnky, fialky, ___.
g. Maminka umývala lžíce, pánvičku, talíře, nože________.
h. Pepík si uklízel kostky, autíčka, ____stavebnici, __míč_______. 10b

a. domácí zvířata

b. květiny

Hodnocení: 100% - 90% 30b -27b 1
89% - 75% 26b – 23b 2
74% - 50% 22b – 15b 3

c. nádobí

49% - 25% 14b – 8b

d. hračky

