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Vyznačená slova nahraďte slovy stejného nebo podobného významu.

Jak se nazývají tato slova? slova souznačná

Okna zářila odrazem zapadajícího slunce. Na kostelní věžičce se

rozklinkal zvonek. Cesta se vlnila lesem. Celou příhodu jsem pověděla

mamince. Slíbila, že bude mlčet. Opatroval jsem svoji malou sestřičku.

Na sluníčku se nám pěkně vyšlapovalo. Ty můj koníku Běláčku, jak bys

vypadal, kdybys tak málo jedl, lidé by si mysleli, že tě trápím hladem.

Návštěvník zatloukl na dveře. Pospěš si, už na nás čekají. Chlapec

pozdvihl hlavu a pohlédl k oknu. To jsem zavinila já. Maminka

prohlásila, že se mýlím. Vycházka se nám tentokrát nevydařila. Děti

pozorovaly, jak vločky sněhu krouží vzduchem. To může mít zlé

důsledky.

se leskla

rozbimbal se klikatila ý příběh řekla

to neřekne Hlídal

vykračovalo jaký bys 

byl by říkali soužím
zabouchal Pohni Klučina

zvedl způsobila

řekla pletu nezdařila

sledovaly poletují

konce



K daným slovům uveďte slova opačného významu.

Jak se nazývají dvojice slov opačného významu?

příjezd             světlo nadjezd veselý dlouhýodjezd tma podjezd smutný krátký

studený           mluvit          jít         plakat               vpředuteplý mlčet stát smát se vzadu

dobře            pomalu             tiše             hluboký              hustýšpatně rychle hlasitě plytký řídký



Která slova do daných řad nepatří?

Ke slovům v každé řadě pak řekněte jejich společný název.

houska, knedlík, žemle, rohlík, koláč, buchta pečivo

mísa, pánev, hrnec, vidlička, kastrol, poklice

jablko, broskev, ředkvička, švestka, angrešt, slíva

nádobí

ovoce

skřivan, datel, vrabec, havran, krtek, sova ptáci

pravítko, tužka, guma, sešit, tričko školní potřeby

jaro, zima, podzim, déšť, léto roční období
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