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Pracovní list slouží k procvičení slov stejného nebo podobného 

významu. Žák bude hledat dvojice slov souznačných, nahrazovat slova 

s podobným významem, doplňovat je do křížovky. 

Žák si ve dvojici procvičuje slova souznačná a protikladná, rozšiřuje si 

slovní zásobu. 

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného 

nebo podobného významu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slova souznačná, protikladná – procvičování, práce pro dvojice 

 

1. Rozstříhejte slova. Tvořte dvojice slov podobného významu. 

špunt lano chichotat kluk 

provaz nos mnoho dělat 

brečet hoch pracovat málo 

hodně čuník trochu prase 

smát se zátka frňák plakat 
    

 

2. Rozstříhej slova. Tvoř dvojice slov opačného významu. 

malý černý start začátek 
krátký nahoru lesklý vysoký 
daleko světlo sytý nemocný 
nízký tma dlouhý dolů 
hladový zdravý bílý blízko 
konec cíl velký matný 
  

 
 

  
 
 

 

Do volných okének dopiš vlastní dvojice slov. 

 



 

Slova souznačná – procvičování 

1. Hledej dvojice slov, která mají stejný význam. Dvojice vybarvuj stejnou 

barvou. 

lano křičet hodně hafík 
psík moc hoch vedro 
horko volat provaz chlapec 
 

2. Podtržená slova nahraď podobným významem. 

pěkný den - _______________              běž rychle - ________________ 

odvážný člověk - ______________       ošklivý svetr - _______________ 

Jan kráčel bos. ________________      Kočka ulovila myš. ____________ 

3. Do křížovky doplň slova podobného významu. (číslo =řádek)                                                 

1)potrava, 2)flaška, 3)paní 4)spatřil 5) kopaná 6)děvče 7)strašidlo 8)přítel 
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Tajenka: __________________________________________________ 



Slova souznačná, protikladná – řešení, práce pro dvojice 

 

1. Rozstříhejte slova. Tvořte dvojice slov podobného významu. 

špunt lano chichotat kluk 

provaz nos mnoho dělat 

brečet hoch pracovat málo 

hodně čuník trochu prase 

smát se zátka frňák plakat 
dívka holka hezky krásně 

 

2. Rozstříhej slova. Tvoř dvojice slov opačného významu. 

malý černý start začátek 
krátký nahoru lesklý vysoký 
daleko světlo sytý nemocný 
nízký tma dlouhý dolů 
hladový zdravý bílý blízko 
konec cíl velký matný 
starý  

nový 
 

živá mrtvá 
 
 

 

 

 



Slova souznačná – řešení 

1. Hledej dvojice slov, která mají stejný význam. Dvojice vybarvuj stejnou 

barvou. 

lano křičet hodně hafík 
psík moc hoch vedro 
horko volat provaz chlapec 
 

2. Podtržená slova nahraď podobným významem. 

pěkný den - _______hezký             běž rychle - __utíkej 

odvážný člověk - ___statečný       ošklivý svetr - ___škaredý 

Jan kráčel bos. _chodil      Kočka ulovila myš. __chytila 

3. Do křížovky doplň slova podobného významu. (číslo =řádek)                                                 

1)potrava, 2)flaška, 3)paní 4)spatřil 5) kopaná 6)děvče 7)strašidlo 8)přítel 
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Tajenka: 
____ježibaba______________________________________________ 



 


