
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 1 (V.) 
 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: sedmý (7. B) 

Opakování vzdělávacího celku: Synonyma, antonyma 

 

Synonyma = slova souznačná 

- jsou slova se stejným nebo 

podobným významem 

mluvnice = gramatika 

Antonyma  
- jsou slova opačného významu 

 

světlo - tma 

 

1. Ke slovům uvádějte synonyma: 

 

Avšak - ______________, utíkat - ___________________, zaučit - _________________, 

 

železniční stanice - ________________, fotbal - ______________, vábit - __________________,  

 

úplně - _________, elán  - _________________, skvělý - ____________, skoupý - ____________. 

 

2. Nahraďte ve spojení slov přídavná jména synonymy a užijte je ve větách: 

 

ušlechtilý člověk - ___________ ____________________________________________ 

 

cenný obraz - ______________  ____________________________________________ 

 

odlišný názor - _____________  ____________________________________________ 

 

lstivá liška - _______________  ____________________________________________ 

 

bojácné dítě - ______________  ____________________________________________ 

 

3. Nahraďte spojení slov jednoslovným synonymem: 

Vzor: jíst oběd – obědvat 

 

Přidat sůl - ______________, mít rád - ______________, natáčet film - _________________, 

 

opékat na rozpáleném tuku - ___________________, udělat krok zpět - ________________, 

 

přijít pozdě - _________________, písemně zachytit - ______________. 

 

4. Ke slovům uvádějte synonyma s citovým zabarvením: 

Vzor: kůň – koník, koníček 

 

jíst -   _______________   spát -   ___________________ 

 

slabý -   ________________   pes -    ___________________ 

 



 

5. Připojte k podstatným jménům slova opačného významu (antonyma): 

 

teplo - ____________ trpaslík - _____________  láska - _________________ 

 

pláč - _____________ tma - ________________  ztráta - _________________ 

 

lež - ______________ ošklivost - ____________  prohra - ________________ 

 

nemoc - ___________ dobro - _______________  radost - ________________ 

 

6. Uveďte antonyma ke slovesům: 

 

houstnout (kaše) - __________________  odnést (boty) - ____________________  

 
připoutat (k něčemu) - ______________  dávat (něco) - _____________________ 

 

stoupat (nahoru) - __________________  končit (cvičení) - __________________ 

 

spát - _____________ mlčet - ________________ rozsvítit - _________________ 

 

7. Uveďte antonyma k přídavným jménům: 

 

skromný člověk -   _____________________ 

 

hladové dítě -   _____________________ 

  

krátká vzdálenost -   _____________________ 

 

teplý večer -    _____________________ 

 
domácí úloha -    _____________________ 

  

 

 

Pokud budete cokoli potřebovat, nebo mi jenom napsat, jak se máte, kontaktujte mě 

přes školní mail: 

jana.backova@zszachar.cz 

snad se už brzy uvidíme 

myslete pozitivně a vždy s úsměvem 

zdraví Vám i Vašim blízkým 

Vaše Jana 

 

Další materiály k tématu najdete na internetu:                                                      
 

www.mojecestina.cz  

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.cz 

 

 

Vypracovala: Jana Bačková 
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