
ANTONYMA 
Výběr zaměřený na porozumění pokynům a orientaci ve škole a   

na frekventované obraty denního života. Rozsah vybírat individuálně! 

OTEVŘENÉ - ZAVŘENÉ 
otevřené dveře - zavřené dveře 
otevřená učebnice - zavřená učebnice 
otevřené oči - zavřené oči 
otevřená pusa - zavřená pusa 
Zavři dveře! 
Otevřete si učebnici! 
Zavřete pracovní sešity. 
Otevřete si knížku na straně 10. 
Obchod má otevřeno do 18 hodin. V sobotu mají zavřeno. 
Mluvíme spolu otevřeně (řekneme všechno). 

RYCHLÉ /RYCHLE - POMALÉ /POMALU 

Auto jede rychle. Stará paní jde pomalu. 
Kůň běží rychle. Koala se pohybuje pomalu. 
Pozor na auta! Běžte pomalu! 
Rychle, pospícháme. Musíme jít rychleji (víc rychle). 
Zpomalte! Musíme jít pomaleji (méně rychle), Viktor nám nestačí. 

NAHORU - DOLŮ 
Běžte po schodech nahoru. 
Běžte po schodech dolů. 
Dejte ruce nahoru. 
Boty položte dolů. 
Připravte si pomůcky nahoru na lavici. 
Dejte si pomůcky dolů do lavice. 
Já spím nahoře, bratr spí dole. 
Výtah jede nahoru do pátého patra. 
Výtah jede dolů do přízemí. 



VEPŘEDU / DOPŘEDU - VZADU / DOZADU 

Běžte dozadu (pryč ode mě). 
Pojďte dopředu (ke mně). 
Marta sedí vzadu (dál od tabule). 
Sára sedí vepředu (blízko u tabule). 
Máma sedí v autě vepředu, děY sedí vzadu. 
Co je v krajině vepředu, to je blízko. 
Co je v krajině vzadu, to je daleko. 

TĚŽKÉ - LEHKÉ 
Taška je těžká (hodně věcí). Taška je lehká (málo věcí). 
Slon je těžký. Ptáček je lehký. 
Úkol je těžký (moc práce). Úkol je lehký (dobře umím). 
Těžká práce (staví dům) - lehká práce (myje nádobí). 
Těžké životní podmínky (nemám peníze, nemám bydlení, nemám 
jídlo...).  Dobré životní podmínky - řekni podle sebe: ...................... 

STARÝ / STARŠÍ - NOVÝ /MLADÝ /MLADŠÍ 
starý člověk - mladý člověk 
staré oblečení - nové oblečení 
staré časy - nové časy 
starý telefon - nový telefon 
staré boty - nové boty 
Máma je starší než Bára (mámě je víc let). 
Eva je mladší než táta (Evě je méně let). 

ŠPINAVÉ - ČISTÉ 
čisté ruce (jsou umyté) - špinavé ruce (nejsou umyté) 
čisté prádlo (je vyprané) - špinavé prádlo (není vyprané) 
čistý papír (není popsaný) - popsaný papír 
špinavý papír (je tam špína, je umazaný) 
čisté ovoce (je umyté) - neumyté ovoce 



PLNÉ - PRÁZDNÉ 

Hrnek je plný (je tam čaj). 
Hrnek je prázdný (už jsme čaj vypili). 
Láhev byla plná, a teď je prázdná. 
Prázdný košík (v supermarketu) - plný košík (je tam nákup). 
Plná lednička (je tam hodně jídla) - prázdná lednička (žádné jídlo). 
Nádrž auta je plná (hodně benzínu). 
Nádrž auta je prázdná (není benzín). 
Mám plné ruce práce (hodně práce). 
Mám v hlavě prázdno (nic nevím, nic si nepamatuju). 
Prázdniny = není škola. Nemusí se do školy - je volno. 

DLOUHÉ /DELŠÍ - KRÁTKÉ /KRATŠÍ 
Rebeka má dlouhé vlasy. Ivana má krátké vlasy. 
Chceš krátkou, nebo dlouhou sukni? 
Čekám dlouho. Čekali jsme krátce (chvilku). 
Mají dlouhé lhůty (bude dlouho trvat, než se něco vyřídí). 
Lhůta je hodně krátká (musíme udělat hned). 
Měli krátký rozhovor (mluvili spolu chvíli). 
Měli dlouhý rozhovor (mluvili spolu dlouho). 
Cesta byla dlouhá 20 kilometrů. 
Krátká trasa má 5 kilometrů. 
Půjdeš kratší, nebo delší cestou? 
Jsem tady už dlouho. 
Bydlím tady krátce. 

HORKÉ - STUDENÉ 
Zmrzlina je studená. Čaj je horký. 
V létě je horko. Zima je studená. 
Studený pokoj (netopí se) - teplý pokoj (je tam teplo). 
Máš horké čelo (máš horečku, jsi nemocný). 
Mám studené nohy (je mi zima). 



SVĚTLO / SVĚTLÉ - TMA / TMAVÉ 

Ve dne je světlo - v noci je tma. 
Nosím tmavé oblečení (černé). 
Nosím světlé oblečení (bílé, žluté). 
Máme tmavý pokoj (je tam málo světla). 
Máme světlý pokoj (je tam hodně světla). 
Na jaře je tráva světle zelená, na podzim je tmavě zelená. 
Dominik má světlé vlasy, Jakub má tmavé vlasy. 
Tomáš má vlasy světlejší než Šimon (víc světlé). 
Pavel má vlasy tmavší než Jirka (víc tmavé). 

VENKU / ZVENKU - UVNITŘ 
Uvnitř bylo teplo. Venku byla zima. 
Čeká venku před školou. My jsme uvnitř (ve škole). 
Jablka vypadala zvenku dobře, ale uvnitř byla zkažená. 
Maso ještě nebylo uvnitř upečené. 
Na pohled vypadala dobře (zvenku), ale uvnitř jí bylo těžko. 
Zvenku dům vypadal dobře, ale unitř byl ošklivý. 

MOKRÝ - SUCHÝ / SUŠENÝ 

Mám mokré ruce (od vody, potřebuju ručník). 
Mám suché ruce (potřebuju krém). 
Je mokro, pršelo. 
Je sucho, dlouho nepršelo. 
Prádlo je ještě mokré (pralo se). 
Prádlo je už suché (usušilo se). 
Je tu mokrá podlaha (vyjralo se). 
Mám mokré vlasy (myla jsem si je nebo jsem zmokla). 
Usušila jsem si vlasy fénem. 

čerstvé ovoce - sušené ovoce 
čerstvé mléko - sušené mléko (pro mimina) 
čerstvé kvěYny (ve vodě) - suché kvěYny (bez vody) 



ÚZKÝ / UŽŠÍ - ŠIROKÝ / ŠIRŠÍ 
úzká cesta - široká cesta 
úzká sukně - široká sukně 
úzký průchod - široký průchod 
Dveře do školy jsou širší než dveře do třídy. 
Úzká skříň se tam vejde, širší ne. 
Panamský průplav je užší než Gibraltarský průliv. 
Jana má širší zadek než Blanka. 
Z věže byl široký rozhled po celém kraji. 

TLUSTÝ -  ŠTÍHLÝ / TENKÝ 
Čtu jen tenké knihy (málo stránek). 
Čtu i tlusté knihy (hodně stránek). 
Potřebuji tenký provázek (na balík). 
Potřebuji tlustý provaz (přivázat loď). 
Anna má hezké šjhlé nohy.   
Anička je hezká, ale tlustá. Málo sportuje. 

VYSOKÝ / VYŠŠÍ - NÍZKÝ / NIŽŠÍ 
Vylezu na vysoký strom. 
Na sídlišY jsou vysoké panelové domy. 
DěY se posadí na nízké židle. Mají tam i nízký stolek. 
Kdo se učí, může mít vysoký plat. Kdo se neučí, má nízký plat. 
Krásně zpívá vysoké tóny. Nízké tóny zpívá špatně. 
Richard má nízké sebevědomí. Radek má vysoké sebevědomí. 
Máš nízký tlak. Neomdlíš? Máš vysoký tlak, musíš brát léky. 
Pojedu do vysokých hor (Alpy). Šumava je nízké pohoří. 
Studuje na vysoké škole. Má jen nízké vzdělání. 
České zdravotnictví má vysokou míru solidarity. 
Americké zdravotnictví má nízkou míru solidarity. 



Měl vysokou horečku (více než 38 stupňů). 

Žádám o zvýšení platu (víc peněz). 
Aleně se podařilo snížit váhu (zhubnout). 
Jan je vyšší než Karel (víc vysoký). 
Otrhej jen nižší větve (na třešni nebo jabloni).   

VELKÝ /VĚTŠÍ - MALÝ / MENŠÍ 
U domu štěká velký pes (doga). Náš pes je malý (čivava). 
Mám velký hlad (chci hodně jíst). Dám si něco malého (chci jíst málo). 
Dívky mají menší nohu než kluci (velikost bot). 
Mám velký strach (hodně se bojím). 
Trošku se bojím (mám malý strach). 
Menší děY mají vstup zdarma. 
Máme malý byt. Máme velký byt. 
Máme velkou spotřebu vody. Máme malou spotřebu plynu. 
Udělali jste mi velkou radost! Udělám si malou radost. Máš radost? 
Potřebuji menší velikost (kupuji tričko). Potřebuji větší velikost. 

  

Zdroj: Pro výuku dětí s OMJ připravila Jana Lejdarová, učitelka podpůrné výuky. Základní škola a 
mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí. 


