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Jazyk a jazyková komunikace – pracovní list 

 

1.) Spojovačka 

 

 ruština  staroslověnština               bulharština 

  čeština     dolní lužická srbština   polština 

                                                              

 

 

slovenština      ukrajinština    chorvatština 

   slovinština   srbština    makedonština          

 

 

2.) ANO – NE – urči, zda je tvrzení pravdivé 

a)Staroslověnština je/byla spisovný jazyk.                                      ANO – NE 

b) Angličtina, holandština, norština patří mezi germánské jazyky.         ANO – NE 

c) Josef Dobrovský psal česky.                         ANO – NE 

d) Čeština je jazyk flexívní.                         ANO – NE 

e) Hlaholice je jazyk                 ANO – NE 

f) 1. pravidla českého pravopisu pocházejí z počátku 20. století.          ANO – NE 

g) Nabodeníčko krátké uvozuje délku samohlásky.             ANO - NE 

západoslovanské 

jazyky 

východoslovanské 

jazyky 

jihoslovanské 

jazyky 



3.) Doplňovačka (zapiš chronologicky druhy pravopisu, doplň 

informace, které k nim patří): 

bratrský pravopis, diakritický pravopis, primitivní pravopis, spřežkový pravopis 

Jan Hus, J. A. Komenský, nabodeníčka, spasyz, rzyeka, č, ř, ž, náś, jednoduchý pravopis 

  

  

  

  

 

4.) Vysvětli pojmy, co znamená: 

- glosy – ________________________________________________________ 

- artikulace – ____________________________________________________ 

- germanizace - ___________________________________________________ 

- národní jazyk - __________________________________________________ 

- řeč - __________________________________________________________ 

 

5.) Spoj dílo s jeho autorem: 

Jan Gebauer     Gramatika česká 

Josef Dobrovský    Pravidla českého pravopisu    

Josef Jungmann    Slovník česko - německý 

Jan Blahoslav    Podrobná mluvnice jazyka českého 

 

 



Jazyk a jazyková komunikace – klíč 

 

1.)Spojovačka 

 

   

2.) ANO – NE – urči, zda je tvrzení pravdivé 

a)Staroslověnština je/byla spisovný jazyk.                                      ANO – NE 

b) Angličtina, holandština, norština patří mezi germánské jazyky.         ANO – NE 

c) Josef Dobrovský psal česky.                         ANO – NE 

d) Čeština je jazyk flexívní.                         ANO – NE 

e) Hlaholice je jazyk                 ANO – NE 

f) 1. pravidla českého pravopisu pocházejí z počátku 20. století.          ANO – NE 

g) Nabodeníčko krátké uvozuje délku samohlásky.             ANO - NE 

3.) Doplňovačka (zapiš chronologicky druhy pravopisu, doplň 

informace, které k nim patří): 



primitivní jednoduchý pravopis, 

spřežkový spasyz, rzyeka 

diakritický  Jan Hus, nabodeníčka, náś 

bratrský J.A.Komenský, č, ř, ž 

 

4.) Vysvětli pojmy, co znamená – vlastními slovy 

- glosy – česká slova v latinském textu  

- artikulace – správná výslovnost  

- germanizace – poněmčování – úřady, školy… 

- národní jazyk – jazyk společní pro všechny obyvatele určitého území  

- řeč – komunikační nástroj člověka, to co produkujeme svými mluvidly, vydáváme 

zvuk, tvoříme slova, … 

 

5.) Spoj dílo s jeho autorem: 

Jan Gebauer     Pravidla českého pravopisu 

Josef Dobrovský    Podrobná mluvnice jazyka českého   

Josef Jungmann    Slovník česko - německý 

Jan Blahoslav    Gramatika česká  

 

 

Seznam použité literatury a pramenů: 


