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PRACOVNÍ LIST    Jméno: __________________________ 

 

 

Slova nadřazená, podřazená a souřadná 2 

 

 

1. Doplň i/í, y/ý. Skupině slov vymysli nejvhodnější slovo 

nadřazené. 

_________________________ 

krokod__l, al__gátor, zm__je, kobra, kajman 

_________________________ 

žlutá, b__lá, stř__brná, v__nová, béžová, červená 

_________________________ 

veslování, plaván__, skok__, vodní polo, surf__ng 

_________________________ 

žehl__čka, ledn__ce, pračka, fén, hol__cí strojek 

_________________________ 

kabát, kož__ch, tr__ko, t__lko, ponožk__, m__kina 

_________________________ 

oč__, nos, ruce, lopatk__, koleno, záda, k__čle 

 

2. Rozhodni, která slova nepatří do řádku.  
 

jaro, chlad, zima, léto, podzim 

slepice, bažant, husa, žluťásek, lyska 

vařit, běhat, povídat, plavání, hrát 

sejra, špagát, vůně, bágl, brajgl 

meloun, paprika, brokolice, zelí, pórek 

 

Zbylá slova na řádku jsou slova _________________. 

 

3. Přečti si text a vyřeš úkoly. 
 

Na obzoru se již vynořil ostrov Arran; tu však 

hlídkující lodník ohlásil, že do brázdy za jachtou 

se vřítila nějaká obrovská ryba. Kapitán John 

Mangles o tom okamžitě zpravil lorda Edvarda. Ten 

ihned vystoupil s majorem Mac Nabbsem na záďovou 



nástavbu a tázal se kapitána, jaká je to podle něho 

ryba. "Myslím, mylorde," odpověděl John Mangles, "že 

to bude opravdu pořádný žralok." "Žralok v těchto 

místech!" zvolal Glenarvan. "Je to mimo jakoukoliv 

pochybnost," odvětil kapitán. "Tato ryba patří 

k druhu žraloků, s nímž se setkáváme ve všech mořích 

a na všech zeměpisných šířkách. Je to kladivoun a 

velmi bych se mýlil, kdybychom neměli co činit s 

jedním z těchto darebů.  

 
a/ Najdi v textu slovo podřazené slovu ŽRALOK. ________________ 

b/ Najdi v textu slovo nadřazené slovu ŽRALOK. ________________ 

c/ Napiš další druhy ryb, které znáš a doplň neúplné věty. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Všechna tato slova jsou navzájem ______________. Každý z těchto 

druhů ryb je slovo ________________ ke slovu __________.  

 

 

4. Napiš co nejvíce slov podřazených. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

HUDEBNÍ NÁSTROJE 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 



REŠENÍ: 

1. 

PLAZI 

krokodÝl, alIgátor, zmIje, kobra, kajman  

BARVY 

žlutá, bÍlá, střÍbrná, vÍnová, béžová, červená  

VODNÍ SPORTY 

veslování, plavánÍ, skokY, vodní polo, surfIng 

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE 

žehlIčka, lednIce, pračka, fén, holIcí strojek 

OBLEČENÍ 

kabát, kožIch, trIko, tÍlko, ponožkY, mIkina 

TĚLO 

očI, nos, ruce, lopatkY, koleno, záda, kYčle 

 

 

2.  

jaro, chlad, zima, léto, podzim    - ROČNÍ OBDOBÍ 

slepice, bažant, husa, žluťásek, lyska  - PTÁCI 

vařit, běhat, povídat, plavání, hrát - SLOVESA 

sejra, špagát, vůně, bágl, brajgl  - NESPISOVNÁ 

meloun, paprika, brokolice, zelí, pórek - ZELENINA 

 

Zbylá slova na řádku jsou slova SOUŘADNÁ. 

 

3. 

Na obzoru se již vynořil ostrov Arran; tu však 

hlídkující lodník ohlásil, že do brázdy za jachtou 

se vřítila nějaká obrovská ryba. Kapitán John 

Mangles o tom okamžitě zpravil lorda Edvarda. Ten 

ihned vystoupil s majorem Mac Nabbsem na záďovou 

nástavbu a tázal se kapitána, jaká je to podle něho 

ryba. "Myslím, mylorde," odpověděl John Mangles, "že 

to bude opravdu pořádný žralok." "Žralok v těchto 

místech!" zvolal Glenarvan. "Je to mimo jakoukoliv 

pochybnost," odvětil kapitán. "Tato ryba patří 

k druhu žraloků, s nímž se setkáváme ve všech mořích 

a na všech zeměpisných šířkách. Je to kladivoun a 

velmi bych se mýlil, kdybychom neměli co činit s 

jedním z těchto darebů.  



 
a/ Najdi v textu slovo podřazené slovu ŽRALOK. KLADIVOUN 

b/ Najdi v textu slovo nadřazené slovu ŽRALOK. RYBA 

c/ Napiš další druhy ryb, které znáš a doplň neúplné věty. 

MEČOUN, KAPR, ŠTIKA, VELRYBA, SUMEC, KOSATKA, PIRAŇA, REJNOK, 

PLATÝZ, MOŘSKÝ ĎAS, KLAUN OČKATÝ, … 

 

Všechna tato slova jsou navzájem SOUŘADNÁ. Každý 

z těchto druhů ryb je slovo PODŘAZENÉ ke slovu RYBA.  

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

PŘESKOK 

VÝMYK 

HONIČKA 

MÍČ 

VYBÍJENÁ 

ROZCVIČKA 

SKOK 

HOD 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

PES 

KOČKA 

KOZA 

KRÁVA 

KRÁLÍK 

SLEPICE 

HUSA 

KRŮTA 

HUDEBNÍ NÁSTROJE 

KLAVÍR 

HOUSLE 

TRIANGL 

DŘÍVKA 

ČINELY 

TRUBKA 

KLÁVESY 

KYTARA 
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