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PRÁCE S  JAZYKOVĚDNÝMI  PŘÍRUČKAMI            A 
1) Přepište do hranatých závorek výslovnost cizích slov:    
     ceremonie 

     privilegium 

     cui bono 

 
2) Zjistěte informace o původu těchto slov.  

palouk 

bulík 

světlo  

chlum 

 
3) Vyhledejte v jazykovědných příručkách vysvětlení pro správné užití tvarů: 
 

zhlédnout                   x                 shlédnout 
 

                                            pil                              x                  pyl 
 
                                           manžely                      x                  manželi 

 
                                           kúra                            x                   kůra 
 
 
4)  Vysvětlete rčení: 

• Mít máslo na hlavě 
 
• Ulítly mu včely 
 
• Pro strýčka p(P)říhodu 
 

 
5) V jazykovědných příručkách vyhledejte část, která se zabývá psaním a výslovností s a z.     
    Vyberte nějaké typické příklady. 
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PRÁCE S JAZYKOVĚDNÝMI PŘÍRUČKAMI                   B                                      
1) Co znamenají tato slova: 
      lošna                                 
      pálati                                          
     červiště 
 
2) Vytvořte pády podle zadání od těchto slov: 
      práce (6. mn.)                                  káně (3. jed.)                               myš (7. mn.)                                                
      vejce (2. jed.)                                  člověk (4. mn.)                            génius (2. jed.) 
 
3) Doplňte rčení: 
      Lepší holub v hrsti …………… 

      Bez práce ………………….. 

      Bez peněz …………………… 

 
4) Vyhledejte minimálně 3 slova odvozená od těchto slov: 
     louka                               

     jaro                                             

     mýtiti 

 
5) Ověřte význam,pravopis i výslovnost těchto slov: 

brífink                   

email                    

croasant                     

atašé 

 
6) Odkud byla přejata tato slova? Co znamenají? 

šarohy                                            

virgas                                              

radvanec 
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PRÁCE S JAZYKOVÝMI  PŘÍRUČKAMI               C 
1) Vyhledejte význam těchto slov, výslovnost přepište do hranatých závorek: 

 pro futuro                                     

 voluta                                           

 montgolfiéra  

 crescendo                                        

 par avion                                       

email 

   
2) Doplňte a vysvětlete rčení: 
     Tak dlouho se chodí se džbánem ….. 
 
      …………  vždycky si hůl najde. 
 
     Kůň je jednou hříbětem ……. 
 
     …………………. jednou řež. 
 
3) Zjistěte informace o původu těchto slov: 

kytle                                        

plundry                                      

derchovat 

chlum                                      

bulík                                          

mláka 

 
4) Užijte správně ve větách: 
 
                                               tip              x             typ 
 
                                               pikat          x             pykat 
 
                                              zvolit          x             svolit 
 
                                              kúra            x             kůra 
 
5) Spojte charakteristiku člověka s vhodným pojmenováním: 

1) xantypa 
2) donkichot 
3) donchuán 
4) metuzalém 
5) jidáš 
6) amazonka 
7) madona 
8) narcis 

 
 
 
 

A) starý člověk 
B) zlá, hádavá žena 
C) člověk snažící se zbytečně 
D) zrádce 
E) bojovná, statečná žena 
F) marnivý, ješitný člověk 
G) záletník, světák, svůdce žen 
H) ctná, ctnostná žena 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        


