
Práce z českého jazyka na 4.období od 1.5.2020 do 15.5.2020 

Milí sedmáci, v minulém období jste měli trochu volněji a věnovali se spíše opakování a 

procvičování staršího učiva. Teď dozrál čas na trochu samostatné práce. 😊 Myslíme si, že 

tohle jistě zvládnete. Svým vyučujícím zašlete ke kontrole jen pracovní list, který najdete 

na konci pod poznámkami. 

Nauka o významu slov – výklad a poznámky 

Při učení samozřejmě můžete využít i texty, tabulky, přehledy a poučky v učebnici českého 

jazyka, zde jsou uvedeny potřebné stránky k jednotlivým tématům: Nauka o významu slov – 

str.7-9, Slova jednoznačná a mnohoznačná – str.10-11, Slovo a sousloví, rčení – str.13-17, 

Synonyma a homonyma – str.18-20 

Následující 4 texty slouží jako výklad a zároveň i poznámky do sešitu, pokud 

máte možnost, vytiskněte je a nalepte si do školního sešitu, nebo opište.  

1. Význam slov 
Slova v češtině mají 2 základní významy:  

a) věcný význam = co slovo označuje, význam slova bývá uveden ve slovníku (= lexikální 

význam), např. hlemýžď – suchozemský plž s ulitou 

b) mluvnický význam = vyjadřuje mluvnické významy ohebných slov, např. hlemýžď – 1.p., 

č.jed., rod m.živ. 

 

2. Slova jednoznačná a mnohoznačná  
 

a) slova jednoznačná – mají jen jeden věcný význam, označují jednu věc 

patří sem – vlastní jména – Petr, Azor, Sněžka, Mars, Labe 

                     odborné názvy – sloveso, otakárek fenyklový, trojúhelník, gotika 

                     zvukomalebná citoslovce – fuj, cink, haf, au 

                     i některá běžná slova – květináč, lustr 

b) slova mnohoznačná – mají jeden základní význam a ještě další (druhotné) významy; 

tyto další významy vznikly přenesením významu na jinou skutečnost, a to na základě: 

• vnější podobnosti (= metafora) – např. Král měl na hlavě korunu – koruna 

stromu (podle umístění nahoře) 

• vnitřní souvislosti – (= metonymie) – např. vyplazený jazyk – čeština je 

mateřský jazyk   

nejčastěji se vyskytuje označení podle místa, odkud pochází – sýr ementál (údolí Emental ve 

Švýcarsku), látka manšestr (podle anglického města Manchester) 

podle autora, vynálezce – čtu Nerudu (= knihy od Jana Nerudy), jdu na rentgen (přístroj 

fyzika W.Röntgena), fyzikální jednotky newton, watt, pascal 

záměna obsahu za věc – kouřil dýmku = tabák v dýmce 

záměna části za celek (= synekdocha) – uběhlo několik jar/let, byl tam tři neděle (= tři týdny) 

 



3. Slovo a sousloví, rčení 
• skutečnosti kolem nás pojmenováváme buď jedním slovem (pračka, strom), nebo  

více slovy - souslovím (minerální voda) 

• nerozdělitelné ustálené spojení slov, které má jen jeden význam, se nazývá 

sousloví – jednotlivá slova nelze nahrazovat jinými (např. minerální voda  x  

vychlazená voda), v hovorové řeči je můžeme nahradit jednoslovným výrazem – 

např. minerálka, dechová hudba – dechovka, obývací pokoj – obývák) 

• některá sousloví mají i význam obrazný – např. ječné zrno = zánět na očním víčku 

(podobá se obilnému zrnu), zlatý déšť – keř se žlutými květy, bílá vrána = něco 

výjimečného, zvláštnost 

• patří sem i rčení (Vzal nohy na ramena = utekl. Nemá na růžích ustláno = nemá to 

v životě jednoduché), přísloví (Kdo šetří, má za tři – obvykle vychází z lidové 

tradice, rýmuje se a obsahuje mravní ponaučení), pořekadla (vyjádření, které 

nese životní zkušenost) – I mistr tesař se utne. Dvakrát měř, jednou řež. 

 

4. Synonyma, homonyma, antonyma 

• Synonyma = slova souznačná = mají stejný nebo podobný význam (chlapec = 

kluk, hoch, běžet = utíkat, pelášit, letět, krásný = pěkný, hezký, nádherný, 

chytře = moudře, učeně) 

• Homonyma = slova souzvučná = stejně znějí, ale mají odlišný význam (i původ) 

– např. tři (číslovka) a tři (sloveso třít), pil (pít vodu) – pyl (z květin), kolej 

(železniční) – kolej (ubytovna pro studenty VŠ) atd. 

• Antonyma = slova protikladná, opačného významu – černý   x   bílý,  

den   x   noc, hodný    x    zlý, teplo    x    zima, smutný     x    šťastný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list - Nauka o významu slov 

Slova jednoznačná a mnohoznačná (Pracuj s tabulkou v uč. na s. 10) 

1) Použijte slova ve větách tak, aby měla v každé větě jiný význam (aspoň 2 příklady u každého slova): 

• kohoutek, zub, lopatka, pata, jazyk, list, oko, školka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Z uvedených slov vyberte slova jednoznačná a užijte je ve větách: 

• kraj, známka, Kdyně, dentista, pokoj, rovník, hvězda, příslovce, kočka, úhloměr 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Slovo a sousloví, rčení (uč. s. 13) 

3) Doplňte slovo tak, aby vzniklo sousloví: 

jazyk ………………………………….     krokodýlí  …………………………..   horečka ……………………………………… 

volské ……………………………….     Achillova …………………………………….   škola ………………………………………….. 

 

4) Doplňte chybějící část rčení: 

Nemá to hlavu ani ………………… Patří do starého …………………………. Snesl by jí modré …………………….. 

Má toulavé …………………… Hlad je ……………………………. Nechval dne ……………………………….. Mezi 

slepými ……………………………………….. Je kam vítr, …………………………….. Má zlaté ………………….. 

 

Synonyma a homonyma (uč. s. 18; zopakuj si, co jsou to antonyma) 

5) a) Uveďte synonyma: mrak - ……………………., rovný - …………………….., louže - ………………………., 

gramatika - ……………………….., hezky - ………………………….., hebký - ……………………………. 



b) Uveďte antonyma: mluvit - ………………….., bída - ……………………….., usmívat se - ………………………., 

spát - ……………………….., boháč - ……………………….., líný - ……………………………, pyšný - …………………………. 

6) Užijte tato homonyma vždy ve dvou různých větách tak, aby byl zřejmý jejich významový rozdíl. 

Nejprve si vždy vymezte jejich významy, např.: raketa –pálka/kosmická loď: 

• půda, zatopit, vinice, kolej, pily, jez, pád, obloha 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


