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EU OP VK 11 _ Rok se zvířátky _ SÝKORA 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: 
Význam slov – slova nadřazená, podřazená, souřadná. 

Význam slov – slova protikladná. 
Ptáci a jejich význam. Ptáci stálí. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Slouží k procvičování významu slov – slova nadřazená, 
podřazená, souřadná, protikladná. 

Autor: Mgr. Marie Janečková, ZŠ a MŠ Neslovice, 2011 

Průřezová 
témata: 

Osobnostní , sociální a environmentální výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, slovní význam, slova nadřazená, podřazená, 
souřadná, protikladná, ptáci stálí, stěhovaví. 

. 



 
 

Úkoly sýkorky Treperandy: 
 

1. Sýkorka Lotřinka si popletla písmenka s červíky a housenkami. Omylem 
některá sezobala. Poznáš, která písmenka sezobla? (Pomůže ti nápověda.)                                                

                                                                         Nápověda: 
               slovo protikladné ke slovu TMA 
 

   slovo protikladné ke slovu ZAMEŠKAT 
 

               slovo souznačné se slovem KLID 
 

            slovo protikladné ke slovu NÍZKO 
 
            slovo nadřazené ke slovům AUTÍČKO, PANENKA, MÍČ… 
 

              slovo souznačné se slovy VEPŘÍK, ČUNÍK… 
 

                    slovo souřadné ke slovům KRÁVA, KRÁLÍK, KOZA,… 
 

            slovo podřazené ke slovu KVĚTINA 
 

          slovo protikladné ke slovu HEZKÁ 
 

Doplněná písmena ti prozradí, kdo je moje nejlepší kamarádka. Je to  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 

2. Doplň slova podřazená ke zvýrazněným slovům nadřazeným: 
 
Sýkorky poskakují v korunách listnatých stromů -______________________ 

 
  ___________________________________ , ale i po větvích jehličnatých  
 
stromů - ________________________________________________________. 
 
Shánějí potravu. Denně sezobou hodně hmyzu - _________________________ 
 
________________________________________________________________. 
 

S_ĚT_O 

NEZ_ME_KAT 

_ ICH_ 

_YSO_O            

HR_ _KY 

PR_ _E 

KŮ_ 

T_ _IPÁN 

Š_ _ REDÁ 



 
3. Do své knížky o zvířátkách napiš, co víš o sýkorkách. Nemělo by tam 

chybět zařazení tohoto ptáčka podle toho, jestli u nás přezimuje nebo na 
zimu odlétá do teplých krajin. Čím se od sebe jednotlivé druhy sýkorek 
liší?Jsou užitečné nebo škodlivé? 

 
 

Správné řešení: 
 
 

Úkoly sýkorky Treperandy: 
 

1. Sýkorka Lotřinka si popletla písmenka s červíky a housenkami. Omylem 
některá sezobala. Poznáš, která písmenka sezobla? (Pomůže ti nápověda.)   

                                               
                                                                         Nápověda: 

               slovo protikladné ke slovu TMA 
 

   slovo protikladné ke slovu ZAMEŠKAT 
 

               slovo souznačné se slovem KLID 
 

            slovo protikladné ke slovu NÍZKO 
 
            slovo nadřazené ke slovům AUTÍČKO, PANENKA, 
MÍČ… 

 
              slovo souznačné se slovy VEPŘÍK, ČUNÍK… 
 

                    slovo souřadné ke slovům KRÁVA, KRÁLÍK, KOZA,… 
 

            slovo podřazené ke slovu KVĚTINA 
 

          slovo protikladné ke slovu HEZKÁ 
 

Doplněná písmena ti prozradí, kdo je moje nejlepší kamarádka. Je to  
 
VLAŠTOVKA      ČASŇULKA  . 
 

2. Doplň slova podřazená ke zvýrazněným slovům nadřazeným: 
 

SVĚTLO 

NEZAMEŠKAT 

TICHO 

VYSOKO            

HRAČKY 

PRASE 

KŮŇ 

TULIPÁN 

ŠKAREDÁ 



 
Sýkorky poskakují v korunách listnatých stromů – LÍPY, DUBU, BUKU,   
 
VRBY. JAVORU, JABLON Ě, HRUŠNĚ…   , ale i po větvích jehličnatých  

 
stromů – SMRKU, BOROVICE, JEDLE, MOD ŘÍNU, TISU…. 
 
Shánějí potravu. Denně sezobou hodně hmyzu – MRAVENCE, BROUKY,  
 
KOMÁRY, V ČELY, VOSY, MOUCHY, MOTÝLY, MŠICE, … . 
 

3. Do své knížky o zvířátkách napiš, co víš o sýkorkách. Nemělo by tam 
chybět zařazení tohoto ptáčka podle toho, jestli u nás přezimuje nebo na 
zimu odlétá do teplých krajin. Čím se od sebe jednotlivé druhy sýkorek 
liší?Jsou užitečné nebo škodlivé? 

 


