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Významové vztahy mezi slovy 1 



1. SYNONYMA 

= SLOVA SOUZNAČNÁ 

slova se stejným nebo podobným významem 



2. ANTONYMA 

= SLOVA PROTIKLADNÁ 
opozita 

slova s opačným – protikladným významem 



Přiřaď k sobě: a) slova podobného významu 

      b) slova opačného významu 

 - lakomý, ________________ 

- lhostejný, _______________ 

- ustrašený, ______________ 

- rozvážný, _______________ 

- vzdělaný, _______________ 

- pracovitý, _______________ 

 

 

sečtělý, bázlivý, apatický, chamtivý, pilný, přemýšlivý 

chamtivý 

apatický 

bázlivý 

přemýšlivý 

sečtělý 

pilný 

líný, odvážný, skromný, vstřícný, lehkomyslný, hloupý  

skromný 

vstřícný 

odvážný 

lehkomyslný 

hloupý 

líný 



3. HOMONYMA 

= SLOVA SOUZVUČNÁ 

slova se stejnou výslovností nebo grafickou 

podobou, mají však odlišný význam 

 

 

zámek  
 

 

 

 

 ROZLIŠUJEME 



Pokynul rukou, ať jdeme dál. 

Najdi dva odlišné výrazy, které vznikly nezávisle na sobě: 

kynout 

kolej 

role 

travička 

hod 

klika 

vál 

žínka 

září 

pohyb částí těla kynuté knedlíky 

hod oštěpem  Boží Hod Velikonoční 

Dveře otvírej za kliku. Dneska máš teda kliku. 

Těsto je ještě na válu. 

Lesní žínka Amálka 

Podívejte, celá září štěstím. 

Travičku odsoudili na 2 roky. Znáš píseň Travička zelená? 

role papíru Hamlet je těžká role. 

Vlak dojede na pátou kolej. vysokoškolské koleje 

Vál nám svěží vítr do čela. 

Na umytí použij žínku. 

V září jdeme zase do školy. 

sladký pokrm 

dráha vlaku 

kotouč papíru  

žena vražedkyně 

Velikonoční svátek 

madlo u dveří 

poryv větru 

mycí hadřík 

podzimní měsíc 

ubytovna studentů   

úkon herce 

porost 

vrh 

štěstí 

plocha na přípravu těsta 

pohádková postava 

vypadat šťastně 



POLYSÉMANTIKA 

slova spolu významově souvisejí posunem 

základního významu a jeho přenesením na 

základě podobnosti 

= SLOVA MNOHOZNAČNÁ 

koník myš 



Slova mnohoznačná nebo homonyma: 

kukačky 

čepice 

pas 

kuřátka 

vinný 

stát 

rakvička 

zebra 

skokan 

hvězda 

rys 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

mnohoznačné 

homonymum 

homonymum 

homonymum 

homonymum 

homonymum 

homonymum 

homonymum 

homonymum 

homonymum 

homonymum 

homonymum 
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