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Milí žáci,  

tento týden se budeme věnovat slovu a jeho významům. Mnohé už znáte, tak to pro Vás bude 

spíš prohlubování znalostí. Také se můžete těšit na úkol do slohu.  

 

Následující text psaný kurzívou si opiš do sešitu teorie, úkoly splň do cvičného sešitu. 

NAUKA O SLOVĚ 

SLOVO – skupina hlásek (někdy i jedna hláska), která má v jazyce ustálený význam.   

Znakem slova je samostatnost (lze jej přemísťovat, v psaném projevu je píšeme odděleně). 

Slovo má význam: 

věcný – pojmenovává určitou skutečnost, např. nos – orgán čichu. 

mluvnický – vyjadřuje mluvnické kategorie (např. u sloves: osoba, číslo, způsob, čas). 

 

ÚKOL 1: U podtržených slov urči jejich věcný i mluvnický význam. 

Posadila jsem se na břehu řeky a pozorovala hladinu. 

 

SOUSLOVÍ – ustálené spojení slov s jedním věcným významem (český jazyk, obecní úřad). 

- Některá slovní spojení můžeme nahradit jedním slovem. Tato slovní spojení jsou 

většinou nespisovná: slepé střevo – slepák, sprchový kout – sprcháč. 

- Některá sousloví mají obrazný význam - např. noční můra (zlý sen), tvrdý oříšek 

(problém). 

- Mezi sousloví patří i frazeologismy. Patří k nim: 

PŘIROVNÁNÍ – sousloví, které pojmenovává skutečnost na základě podobnosti dvou 

věcí. Většinou obsahuje spojku jako: červený jako rak, menší než špendlíková 

hlavička. 

RČENÍ – sousloví s obrazným významem, které vystihuje typickou situaci. Jeho 

základem je sloveso: zvednout kotvy, kostky jsou vrženy. 

PŘÍSLOVÍ – sousloví s mravním ponaučením. Vyjadřuje lidovou zkušenosti a je 

součástí lidové slovesnosti. Má větnou podobu: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako 

když najdeš. Pýcha předchází pád. 

 

ÚKOL 2: Uvedená sousloví nahraďte jednoslovným pojmenováním: 

anglický jazyk – 

minerální voda – 

panelový dům – 
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zubní lékař – 

cestovní kancelář –  

 

ÚKOL 3: Z daných slov utvořte obrazná pojmenování a vysvětlete jejich význam. 

růžové  kočičí  modrá  horká  páté  španělská

 danajský psí  zakázané Achillova druhé  žabomyší

  vesnice pata  dar  housle  počasí  hlava

 krev  brýle  kolo u vozu zlato  válka   ovoce 

ÚKOL 4: Vysvětlete uvedená rčení. 

prásknout do bot - 

je důležité mít filipa -  

jít s kůží na trh - 

mít na kahánku - 

strkat hlavu do písku - 

mít klapky na očích - 

sedět si na uších - 

chytat lelky - 

 

ÚKOL 5: Doplň neúplná rčení a vysvětlete jejich význam. 

mazat med kolem ______________ 

přijít s křížkem ________________ 

zakopat válečnou  ____________ 

přijít něčemu na _____________ 

vzít nohy na _______________ 

plakat nad rozlitým _______________  

uhodit hřebík na _______________ 

dělat z komára ________________ 

jíst vtipnou ______________ 

kupovat zajíce v ______________  

malovat čerta na ________________ 
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SLOH 

a) Do slohového sešitu napiš nadpis VÝTAH a opiš modré rámečky ze stran 144,  

145, 146. 

b) Dále si napiš nadpis VÝPISKY a opiš modrý rámeček ze strany 147 dole. 

c) V PS Hravá čeština vyplň stranu 60. 

 

Řešení: 

ÚKOL 1 

posadila jsem se  

a) věcný význam: např. zaujala jsem polohu vsedě 

b) mluvnický význam: sloveso, os. 1., č. j., zp. ozn., čas min. 

břehu  

a) věcný význam: např. pevná půda podél vodní plochy 

b) mluvnický význam: podstatné jméno, p. 6., č. j., r. m., vzor hrad 

řeky 

a) věcný význam: např. větší přirozený vodní tok 

b) mluvnický význam: podstatné jméno, p. 2., č. j., r. ž., vzor žena 

 

ÚKOL 2:  

anglický jazyk – angličtina 

minerální voda – minerálka 

panelový dům – panelák 

zubní lékař – zubař 

cestovní kancelář – cestovka 

 

ÚKOL 3:  

růžové brýle – nereálně optimistický pohled na svět  

kočičí zlato – nepravé zlato 

modrá krev – šlechtický původ  

horká hlava – vznětlivá povaha  
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páté kolo u vozu – něco zbytečného  

španělská vesnice – něco neznámého  

danajský dar – dar, který darovanému způsobu více zla jak užitku  

psí počasí – špatné počasí  

zakázané ovoce – něco nepovoleného  

Achillova pata – slabé místo  

druhé housle – mít podružnou roli 

žabomyší válka - spory o drobnosti  

 

ÚKOL 4: 

prásknout do bot – utéct; je důležité mít filipa – být chytrý; jít s kůží na trh – absolvovat 

nějakou zkoušku; mít na kahánku – mít namále; strkat hlavu do písku – schovávat se; mít 

klapky na očích – nechtít vidět; sedět si na uších – neposlouchat; chytat lelky – lenošit 

 

ÚKOL 5: 

mazat med kolem huby – lichotit, přijít s křížkem po funuse – přijít pozdě, zakopat válečnou 

sekeru – ukončit konflikt, přijít něčemu na kloub – něco rozluštit, vzít nohy na ramena – utéct, 

plakat nad rozlitým mlékem – zbytečně zoufat, uhodit hřebík na hlavičku – vyřešit problém, 

dělat z komára velblouda – zveličovat/zvětšovat, jíst vtipnou kaši – být vtipný, kupovat zajíce 

v pytli – nechat se napálit, malovat čerta na zeď – strachovat se 

 

SLOH: 
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