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Pracovní list je určen k procvičování slov s opačným významem, žák 

hledá dvojice slov protikladných, nahrazuje slova opačného významu, 

doplňuje slova do křížovky, řadí je podle abecedy Očekávaný výstup: 

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova 

významem souřadná, nadřazená a podřazená, seřazuje slova podle 

abecedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slova protikladná 

1. Hledej dvojice slov, která mají opačný význam. Dvojice slov protikladných 

vybarvi stejnou barvou. 

hubený ticho lakomý bílý zbabělý 

ostrý úzký daleko málo blízko 
mokrý hluk mnoho tupý široký 
štědrý odvážný černý tlustý suchý 
 

2. Do křížovky doplň slova opačného významu. ( číslo = pořadí řádku ) 

1) světlo 2) večer 3) brzy 4) velký 5) silný 6) pilný 7) kluk 8) začátek 

*   

    

      

    

     

    

     

     

 

Tajenka: ______________________________________ 

3. K tajence vymysli slovo opačného významu: __________________ 

4. Slovo z tajenky nakresli vedle křížovky. 

 

 

 



 

5. Podtržená slova nahraď opačným významem.  

Vajíčka natvrdo. ________________  Starý svetr. ___________________ 

Malý dům. ___________________     Dobrá víla. ___________________ 

Těžký úkol. __________________      Chudé království. ________________ 

Špinavé ruce. _________________    Hloupá princezna. _______________ 

 

6. Dopiš slovo nadřazené k těmto slovům. 

Líný, pracovitý, veselý, lakomý, štědrý, zbrklý________________________ 

Vymysli k těmto slovům slova souřadná: ______________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Slova podřazená ke slovu povolání vybarvi žlutě, ke slovu ptáci modře, ke 

slovu ryby zeleně. 

okoun sýkora kominík štika 
lékař stavitel vlaštovka lín 
vrána kapr učitel vrabec 

prodavač jiřička pstruh kuchař 
 

8. Slova z každé skupiny seřaď podle abecedy: 

Ryby: _________________________________________________________ 

Ptáci: _________________________________________________________ 

Povolání: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 



Slova protikladná - řešení 

Hledej dvojice slov, která mají opačný význam. Dvojice slov protikladných 

vybarvi stejnou barvou. 

hubený ticho lakomý bílý zbabělý 

ostrý úzký daleko málo blízko 
mokrý hluk mnoho tupý široký 
štědrý odvážný černý tlustý suchý 
 

Do křížovky doplň slova opačného významu. (číslo = pořadí řádku) 

1)světlo 2) večer 3) brzy 4) velký 5) silný 6) pilný 7) kluk 8) začátek 

t* m a 

r á n o 

 p o z d ě 

m a l ý 

s l a b ý 

l í n ý 

d í v k a 

k o n e c 

 

Tajenka: __trpaslík____________________________________ 

K tajence vymysli slovo opačného významu: _____obr_____________ 

 

 

 

 



 

Podtržená slova nahraď opačným významem.  

Vajíčka natvrdo. __naměkko______________  Starý svetr. __nový 

Malý dům. ____velký    Dobrá víla.  zlá 

Těžký úkol. __lehký     Chudé království. __bohaté 

Špinavé ruce. __čisté   Hloupá princezna. ___chytrá 

 

Dopiš slovo nadřazené k těmto slovům. 

Líný, pracovitý, veselý , lakomý, štědrý, zbrklý_vlastnosti 

Vymysli k těmto slovům slova souřadná: _pilný, smutný, lakomý, statečný 

______________________________________________________________ 

Slova podřazená ke slovu povolání vybarvi žlutě, ke slovu ptáci modře, ke slovu 

ryby zeleně. 

okoun sýkora kominík štika 
lékař stavitel vlaštovka lín 
vrána kapr učitel vrabec 

prodavač jiřička pstruh kuchař 
 

Slova z každé skupiny seřaď podle abecedy: 

Ryby: _kapr,__lín, _okoun, pstruh, štika__ 

Ptáci: _jiřička, sýkora, vlaštovka, vrabec, vrána 

Povolání:   kominík, kuchař, lékař, stavitel, učitel 

_______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


