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PRACOVNÍ LIST    Jméno: __________________________ 

 

 

Slova souznačná a protikladná 2 

 

 

1. Doplň písmena. Ke každému přídavnému jménu napiš slovo 

opačného významu. 

 

Hladový su__ - ____________ 

Tě__ký příklad - __________ 

Plná sklenice - ___________ 

V__soká laťka - ___________ 

 

2. Napiš co nejvíce slov se stejným nebo podobným významem. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vypište z textu všechna slova protikladná. 

 

První den prázdnin byl krásný. Jáchym a Beáta 

vyrazili k babičce na jižní Moravu. To bylo jiné než 

tam u nich v severních Čechách. Občas je sice na 

cyklovýletech překvapilo ošklivé počasí, ale vždycky 

se vraceli plni zážitků. Krabičky od svačiny měli 

prázdné a babička byla spokojená. Poslední výlet byl 

zpátky domů. 

___________ ___________  ___________ ___________ 

___________ ___________  ___________ ___________ 

___________ ___________ 

Suchá obu__ - _____________ 

Krátký chlu__ - ___________ 

Vlídný hla__ - ____________ 

Divoká kob__la - __________ 

 

pěkný 

(výhled) 

_________ 

______________ 

______________ 

milé 

(chování) 

_________ 

______________ 

______________ 

dům 

 

_________ 

______________ 

______________ 

běžet 

_________ 

______________ 

______________ 



4. K danému slovu vymysli jedno slovo souznačné (=) a jedno 

protikladné (X). S těmito slovy utvoř věty. 

 

mluvit = _____________ 

_____________________________________________________ 

  X _____________ 

_____________________________________________________ 

 

drobný (postava) = _____________ 

_____________________________________________________ 

    X _____________ 

_____________________________________________________ 

 

časně = _____________ 

_____________________________________________________ 

  X _____________ 

_____________________________________________________ 

 

 

5. Slova souznačná vykresli modře, slova protikladná červeně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDÍ 

STOJÍ 

ŠIROKÝ 

ÚZKÝ 

ZIMA TEPLO 

JÍT KRÁČET 



ŘEŠENÍ: 

1. 

Hladový suP – SYTÝ,NAJEZENÝ 

TěŽký příklad – LEHKÝ,SNADNÝ 

Plná sklenice - PRÁZDNÁ 

VYsoká laťka - NÍZKÁ 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

První den prázdnin byl krásný. Jáchym a Beáta 

vyrazili k babičce na jižní Moravu. To bylo jiné než 

tam u nich v severních Čechách. Občas je sice na 

cyklovýletech překvapilo ošklivé počasí, ale vždycky 

se vraceli plni zážitků. Krabičky od svačiny měli 

prázdné a babička byla spokojená. Poslední výlet byl 

zpátky domů. 

 

4.  

 

Suchá obuV – VLHKÁ, MOKRÁ 

Krátký chluP - DLOUHÝ 

Vlídný hlaS – HRUBÝ,PŘÍSNÝ 

Divoká kobYla – KROTKÁ,MÍRNÁ 

 

pěkný 

(výhled) 

KRÁSNÝ 

HEZKÝ 

NÁDHERNÝ 

milé 

(chování) 

VLÍDNÉ 

HEZKÉ 

LASKAVÉ 

 

dům 

 

VLÍDNÉ 

HEZKÉ 

LASKAVÉ 

 

běžet 

UTÍKAT 

UPALOVAT 

KLUSAT 
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