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EU OP VK 14 _ Rok se zvířátky _ LEDŇÁČEK 

Vzdělávací 
oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: Význam slov – slova protikladná. Dělení slov na konci 
řádku. Vyhledávání v encyklopediích. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ.  

Slouží k procvičování významu slov – slova protikladná. 

Dělení slova na slabiky. 

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

Průřezová 
témata: 

Osobnostní , sociální a environmentální výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, slovní význam, slova protikladná. Slabika, konec 
řádku. 

. 



 
                             

Úkoly ledňáčka Zmrzláčka: 
 

1. Bydlím ve vysokém břehu řeky. K řece se často zalétají napít ptáčkové z  
    lesa. Stali jsme se kamarády. Jedním z nich je . . . . . .. Kdo to je, to už si 
    musíte vyluštit sami. Jak? Napište k daným slovům slova protikladná. 
    Jejich první písmena ti jeho název prozradí. 

 
mladá - _________________               Takhle vypadá: 

 
měkký - _________________ 
 
pomalé - ________________ 
 
šikovný - ________________ 
 
pasivní - _________________           
                                                            (Najdi si jeho obrázek v encyklopedii   
levné - __________________             a pokus se ho namalovat.) 
 
 

2. S druhým kamarádem jsme se domluvili, že spolu letos oslavíme Vánoce.  
Kdo to je, to zjistíte ze začátečních písmen slov, která jsou chybně 
rozdělena. Napište, jak byste mohli tato slova správně rozdělit. (Pokuste se 
namalovat, jak si představujete naši oslavu Vánoc.)   

 
          čaroděj-  nice              lokomo-  tiva  červen-  ec 
          kamarád-  i   traktor-  ista eskymá-  k 
                 rybá-  ř     spolu-  žák     komi-  ník 
              učebni-  ce  elektřin-  a keramik-  a 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________ 



 
 

3. Co o nás – LEDŇÁČCÍCH – všechno víte? Například: Víte, kde hnízdíme?  
     Kdo je naším největším nepřítelem? Co nám nejvíc chutná? Spisovatel 
     Karel Nový o našem životě napsal pěknou knížku. Jmenuje se „ Rybaříci na  
     Modré zátoce“. Někdy si ji přečtěte  a napište si, prosím,  o nás také     
     několik  vět do své „knížky“. 
 

Správné řešení: 
 

                              Úkoly ledňáčka Zmrzláčka: 
 

1. Bydlím ve vysokém břehu řeky. K řece se často zalétají napít ptáčkové z  
    lesa. Stali jsme se kamarády. Jedním z nich je STRNAD. Kdo to je, to už si 
    musíte vyluštit sami. Jak? Napište k daným slovům slova protikladná. 
    Jejich první písmena ti jeho název prozradí. 

 
mladá - STARÁ              Takhle vypadá:  

 
měkký - TVRDÝ  
 
pomalé - RYCHLÉ 
 
šikovný - NEŠIKOVNÝ 
 
pasivní - AKTIVNÍ            
                                                            
levné - DRAHÉ 
 
 (Najdi si jeho obrázek v encyklopedii a pokus se ho namalovat.) 
 
 

2. S druhým kamarádem jsme se domluvili, že spolu letos oslavíme Vánoce.  
Kdo to je, to zjistíte ze začátečních písmen slov, která jsou chybně 
rozdělena. Napište, jak byste mohli tato slova správně rozdělit. (Pokuste se 
namalovat, jak si představujete naši oslavu Vánoc.)   

 
          čaroděj-  nice              lokomo-  tiva  červen-  ec 
             kamarád-  i   traktor-  ista eskymá-  k 
                 rybá-  ř     spolu-  žák     komi-  ník 
              učebni-  ce  elektřin-  a keramik-  a 



 
 
__ka-ma-rá-di,__ry-bář, __trak-to-ri-sta,__e-lekt-ři-na, _čer-ve-nec,__es-ky-mák,  
__ __ke-ra-mi-ka__               

                                    KRTEČEK       
 
 

3. Co o nás – LEDŇÁČCÍCH – všechno víte? Například: Víte, kde hnízdíme?  
     Kdo je naším největším nepřítelem? Co nám nejvíc chutná? Spisovatel 
     Karel Nový o našem životě napsal pěknou knížku. Jmenuje se „ Rybaříci na  
     Modré zátoce“. Někdy si ji přečtěte  a napište si, prosím,  o nás také několik    
     vět do své „knížky“. 
 
 


