Pracovní list – Význam a skloňování přejatých slov
Jméno: .............................................

Body: ..........................

Úkol č. 1 – Podle obrázků doplň do vět správná povolání:
Chodím na pravidelné kontroly chrupu ke svému .................................................
Bratr si občas přivydělává jako pouliční prodavač novin, neboli ................................................
Na opravu rozbitého odpadu umyvadla jsme pozvali ..................................................
Maminka pracuje jako telefonní .......................................... v zákaznickém kontaktním centru.
......................................................... studuje atmosféru a jevy v ní probíhající, včetně počasí a klimatu.
Rád pracuji s dětmi, a proto se chci stát ..........................................
Úkolem ...................................... je příprava a podávání míchaných nealkoholických a alkoholických nápojů.
O zdraví a pohodu našeho čtyřnohého kamaráda pečuje ..................................................
............................................. vede orchestr a zpěváky při nastudování a interpretaci hudebních děl.

Úkol č. 2 – Přiřaď k přejatým slovům odpovídající významy:
charitativní = .........................................................
labilní = ......................................................
adekvátní = .......................................................
bezprizorní = ........................................................
verbální = ....................................................
spontánní = .....................................................
tolerantní = .....................................................
dramatický = ......................................................
precizní = ........................................................
monotónní = ........................................................

Úkol č. 3 – Doplň na správné místo a ve správném tvaru pojmy vyjádřené slovy nebo
obrázky:

Vyhledej na ..................................... Austrálii a Jižní Ameriku.
Prohlíželi jsme si v ............................... fotky našich praprarodičů.
Vlivem lidské činnosti dochází k výrazným změnám ....................................... celé naší planety.
V mořských ....................................... můžeme obdivovat nejrůznější mořské živočichy a rostliny.
Ermitáž v Petrohradu je jedno z největších a nejznámějších ......................................v Rusku i v celém světě
a v jeho sbírkách se nachází okolo 3 miliónů položek.
Sídlem .......................................... Mariánskolázeňsko je obec Tři Sekery.
Válku v ................................. v letech 1950 – 1953 vyvolala ..................................... severokorejských vojsk.
Kromě metra, autobusů, taxíků, automobilů a trolejbusů se po městě můžeme dopravovat i ...........................
(7.p.mn.č.)
Optickým ............................................... se běžně dosahuje zvětšení 50× až 1000×.
Teta je vášnivá sběratelka a pěstitelka ............................................ a .........................................
Bedřich Smetana a Antonín Dvořák patří mezi ........................................... české hudby 19. století.
V nastalém ........................................, který nastal po zřícení lešení, byla zraněna spousta lidí.
V ....................................... jsme si prohlédli obrazy předních světových impresionistů.
Po výstupu na nejvyšší vrchol Alp se před námi otevřelo nádherné ..........................................

Úkol č. 4 – Podle nápovědy vylušti křížovku:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Ten, kdo soupeří, je ...
2. Ten, kdo je usídlený, bydlící, je ...
3. Ten, kdo si za plat sjednává služby (např. advokáta, peněžního ústavu), je ...
4. Ten, kdo je ve věku mezi pubertou a dospělostí, je ...
5. Ten, kdo má předplatné, je ...
6. Ten, kdo splnil podmínky dokončení školy, je ...
7. Ten, kdo má nadání, mimořádnou schopnost, je ...
8. Ten, kdo se provinil porušením práva, je ...
9. Ten, kdo je nemocný, zraněný, v lékařské péči, je ...
10. Ten, kdo oponuje, odporuje režimu, je ...
11. Ten, kdo pomáhá divadelnímu režisérovi a dohlíží na průběh představení, je ...
12. Ten, kdo je volenou hlavou republiky, je ...
13. Ten, kdo nekonzumuje alkohol, je ...
14. Ten, kdo je v posledním ročníku školy krátce před závěrečnou zkouškou a těsně po ní, je ...

Vysvětli slovo v tajence: .................................................................................................................................
Co mají všechna tato slova společné? ...........................................................................................................

Úkol č. 5 – Doplň:

Vyrazíte-li na ................................., čeká vás souvislá řada vystoupení
Získat ............................... znamená mít pracovní úvazek v uměleckém souboru.
................................... označuje druh vína nebo tmavočervenou barvu.
Zautomatizovanému nebo otřelému slovnímu obratu se říká .................................
Na rozdíl od jiných kolektivních míčových sportů se v ............................... používá šišatý míč.
Řekne-li se o něčem, že je to .............................., znamená to něco překonaného, bezpředmětného.
Jako .................................... je označován diplomat s nejnižší hodností.
Prérioví indiáni bydleli v .................................., Eskymáci obývali ...................................
Vhazování, nebo-li rozehrání hry po předchozím přerušení se v hokeji nazývá .........................
Slovo ............................. označuje nevhodné, nedotknutelné, vyloučené téma.
Pikantní pokrm z větších kousků masa s hustou omáčkou se nazývá .................................
Nájemnému autu se říká ..............................

Co je společným znakem všech předchozích slov? .......................................................................................

