od šestky do devítky – Cvičebnice pro 8. třídu

7

SLOVNÍ ZÁSOBA A JEJÍ ZMĚNY

KŘÍŽOVKA
Znáte rodná jména významných osobností? Tajenku získáte, když do křížovky doplníte celá rodná (křestní) jména uvedených osobností.
Tajenka: K nabytí vědomostí je třeba
je třeba
. (M. Savantová)

Přejímání slov z cizích jazyků

, k získání moudrosti

1. zpěvák E. Presley, 2. spisovatel R. L. Stevenson, 3. stavitel G. Eiffel, 4. hudební
skladatel B. Smetana, 5. dramatik a spisovatel J. K. Tyl, 6. E. Beneš, druhý československý prezident, 7. spisovatel F. Šrámek, 8. autor hororů S. King, 9. kajakářka
Š. Hilgertová, 10. malíř a ilustrátor A. Born, 11. konstruktér sportovních vozů
E. Ferrari, 12. J. Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické, 13. fyzik A. Einstein,
14. spisovatel a filozof J. A. Komenský, 15. S. Jobs, zakladatel firmy Apple,
16. T. G. Masaryk, první československý prezident, 17. snowboardistka E. Ledecká

1

Nabídka: largo, kvér, atašé, pětiletka, konto, song, dáma, rychtář, entrovat,
garderoba, pánev, pyré, tenis
a) Z němčiny byla do češtiny přejata např. některá pojmenování řemesel a povolání (př. ______________), předmětů denní potřeby (př. ______________) či pojmy z oblasti vojenství, vojenské techniky (př. ______________).
b) Francouzského původu jsou v češtině některá slova z oblasti dvorské kultury
(př. ______________), divadla či módy (př. _______________), baletní terminologie, ale také z gastronomie (př. ___________________) nebo diplomacie
(př. ______________).
c) Z angličtiny přejala čeština některá slova z oblasti sportu (př. ______________),
hudby (př. ______________) či počítačové technologie (př. ______________).
d) Italského původu jsou v češtině některé pojmy z oboru finančnictví
(př. ______________) a hudby (př. ______________).
e) Ruský původ mají v češtině některá slova pocházející ze sovětské éry, např.
z oblasti hospodářství (př. ______________).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

U každé trojice slov uveďte jazyk, ze kterého byla do češtiny přejata.
Jazyky vybírejte z nabídky.

10.

Doporučení: Předchozí cvičení můžete využít jako nápovědu.

11.

Nabídka: angličtina, francouzština, latina, němčina, italština, španělština,
ruština, řečtina

12.

20

Doplňte do následujících tvrzení správné příklady z nabídky.

13.

a)

14.

b) trénink, box, džez

15.

c)

16.

d) republika, literatura, medicína

17.

e)

banka, kvarteto, kapitán

prověrka, prostoj, nástěnka

šroub, celta, kumštýř
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