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EU OP VK 10 _ Rok se zvířátky _ SOVA 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

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

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

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

Rébusy. 

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, rébus, šifra. 

. 



 
Úkoly sovy Chytrolínky: 

 
1. a) Která slova svým významem  do řad nepatří? Vypište je na linku pod řady 
         slov. Ke zbývajícím slovům v každém řádku napište slovo nadřazené. 

 
cibule, česnek, zelí, zahradník, paprika, rajče ___________________________ 
 
autobus, řidič, motorka, parník, letadlo, auto ___________________________ 
 
opice, hroch, medvěd, zebra, velbloud, krmič __________________________ 
 
truhlář, stůl, skříň, postel, police, křeslo _______________________________ 
 
fialová, červená, žlutá, malíř, modrá, bílá ______________________________ 
 
 
_______________________________________________________________ 

 
 b) Všechna tato vyhledaná slova jsou slova podřazená slovu: _______________       
 
c) K daným slovům vymysli a napiš (na linky pod ně) 3 slova podřazená: 

ovoce                 květiny                 ptáci                ryby                oblečení 
 
__________  ___________  ____________  ____________  _____________ 
 
__________  ___________  ____________  ____________  _____________ 
 
__________  ___________  ____________  ____________  _____________ 
 

2. O sově se tvrdí, že je moudrá. Jste vy také? Přichystala jsem pro vás rébusy. 
Vyřešíte je? 
 

100 nožka                 me 2 d               ka �ník               kr    dýl 
 
____________  _____________  ______________  _________________ 
 

  un                  do � �              s    l                  kle �� 
 
____________  _____________  ______________  _________________ 



 
 

3. Jaké druhy sov znáš? Víš, kdy sovy loví? Kde hnízdí? Odpovědi na tyto otázky  
    a další zajímavosti by se měly objevit ve tvé encyklopedii.  

 
 

Správné řešení: 
 
 

Úkoly sovy Chytrolínky: 
 
1. a) Která slova svým významem  do řad nepatří? Vypište je na linku pod řady 
         slov. Ke zbývajícím slovům v každém řádku napište slovo nadřazené. 

 
cibule, česnek, zelí, zahradník, paprika, rajče    zelenina 
 
autobus, řidič, motorka, parník, letadlo, auto    dopravní prostředky 
 
opice, hroch, medvěd, zebra, velbloud, krmič    zvířata 
 
truhlář, stůl, skříň, postel, police, křeslo            nábytek 
 
fialová, červená, žlutá, malíř, modrá, bílá          barvy 
 
 

zahradník, řidič, krmi č, truhlář, malíř 
 
 b) Všechna tato vyhledaná slova jsou slova podřazená slovu:   povolání 
 
c) K daným slovům vymysli a napiš (na linky pod ně) 3 slova podřazená: 

ovoce                 květiny                 ptáci                ryby                oblečení 
 
jablko    astra         vrabec  cejn               kalhoty 
 
hruška               kopretina               čáp                 kapr                  šaty 
 

  švestka                 růže                     sýkora            štika                 košile 
 

2. O sově se tvrdí, že je moudrá. Jste vy také? Přichystala jsem pro vás rébusy. 
Vyřešíte je? 
 



 

100 nožka                 me 2 d               ka �ník               kr    dýl 
 
stonožka                   medvěd              kapesník              krokodýl 
 
 

  un                  do � �              s    l                  kle �� 
 
okoun                       dorty                    sokol                       klenoty 
 

3. Jaké druhy sov znáš? Víš, kdy sovy loví? Kde hnízdí? Odpovědi na tyto otázky  
    a další zajímavosti by se měly objevit ve tvé encyklopedii.  

 
 


