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Tematický oblast: Stylistika 
Tematický okruh: slova domácí a přejatá 
Ročník: 1 
Anotace:  1. Učitel  přiblíží problematiku, přihlíží k specifickým poruchám učení/ využije interaktivní 
tabuli/. Zaměří se na mezipředmětové vztahy s předměty oboru kuchař.  Vyhodnotí  spolu se žáky, 
vysvětlí opakující se chyby, doporučí učebnici k zopakování.  
                  2. Žák rozumí významu běžně používaných cizích slov.  Zvládá jejich pravopis. Umí v případě 
potřeby nalézt jejich význam ve slovnících. 
Použité zdroje:  
 Nekvapilová, J.-Tůmová, L: Čeština pro učně – zásobník cvičení, Fortuna,1993, ISBN 80-7168-087-7 
Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha, Pansofia 1993 
Slovník cizích slov 
Autor: Kalátová Helena 

  1.9.2013 

 
Obsahová část materiálu  
1. Přejatá slova 
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3. Práce se slovníky 
 
1. Pravopis přejatých slov 
Některá slova si zachovávají původní pravopis – revue, interview. Mnohá však mají počeštělý 
pravopis  - tramvaj, hokej, árie, bazén, parfém, angína. Pozor na psaní -  literatura, kultura, tribuna. 
Pokud si  nejsme jistí  délkou , píšeme samohlásku krátkou. U některých slov ponecháváme psaní  –i,-
y. Pamatuj – riskovat, poliklinika, sympatie.  Jen ve slovech zcela zdomácnělých píšeme  jak  slyšíme – 
krokodýl. 
U psaní cizích jmen vlastních ponecháváme původní pravopis – Shakespeare, Jackson, Caesar. 
Při nejasnosti významu či psaní použijeme Slovník cizích slov, Pravidel pravopisu. 
 
 
 



2. Cvičení 
A.  Doplň  –i,-y 
 
 
Chcete zkval---tnit svou f---zickou kond—ci a posílit svoji ps---chiku? Přihlaste se  kur—ů  intenz---
vního  aerob---ku, vedených kvalif---kovanými cvičiteli.  G---mnastické cprvky ve spojení 
s hudebním r---tmem jsou zaměřeny na všechny svalové skupiny a jsou vhodné též jako prevent---
vní péče o pracovníky v namáhavých profes---ch. 
 
3.  Zkus nahradit ve dvojici cizí slova slovy domácími, využij slovníky 
 
                                                  

K zopakování látky 
Doplň si vědomosti, např. z  Pravidel českého pravopisu. 
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita 
výš uvedená literatura. 
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


