
Práce s jazykovými příručkami češtiny – B1 

Jazykové příručky češtiny 

Slovník spisovné češtiny je výkladový = jsou v něm mj. vysvětlené významy českých slov. 

1) Kolik různých významů má slovo HRA ve Slovníku spisovné češtiny? Napište je: 

 

  

  

  

  

 

2) Napište podle Slovníku spisovné češtiny alespoň 5 slov podobného významu ke slovu SVOBODNÝ: 

 

  

  

  

 

3) Co můžete zjistit podle Slovníku spisovné češtiny? Vyberte všechny správné odpovědi: 

a) jak se nějaké slovo píše z hlediska pravopisu 

b) u podstatných jmen zjistíme jejich rod 

c) u podstatných jmen zjistíme všechny jejich tvary ve všech pádech 

d) u sloves zjistíme jejich vid (dokonavost) 

e) najdeme tam některá slova cizího původu (např. tangens, segment, personifikace apod.) 

f) u některých slov najdeme jejich správnou výslovnost (např. grenadina → grenadýna) 

g) u každého slova najdeme vždy jeho opozitum (slovo opačného významu) 

_____________________________________________________________________________________ 

Akademický slovník cizích slov = výkladový slovník s cizími slovy a termíny, které se v češtině používají 

4) Vysvětlete podle slovníku cizích slov tato slova: 

a) kraniometr = 

b) pranostika = 

c) storno = 

d) howgh = 

e) egoismus = 

f) copyright = 

_______________________________________________________________________________________ 

Pravidla českého pravopisu = najdeme zde slova, která mohou tvořit problémy při jejich psaní (např. slova 

s i/y, mně/mě, z/s/vz, psaní velkých a malých písmen apod.) 

  

5) Určete podle Pravidel českého pravopisu rod těchto slov: 

izolace maté ropa motivace 

manšestr grog mast týpí (tepee) 

střep neuron advent muzeum 

 



Práce s jazykovými příručkami češtiny – B1 

Pracovní list je zaměřen na práci žáka s jazykovými příručkami češtiny: 

 Slovník spisovné češtiny, 

 Akademický slovník cizích slov, 

 Pravidla českého pravopisu, 
 
nebo lze používat také Internetovou jazykovou příručku dostupnou na WWW: http://prirucka.ujc.cas.cz/.  
 

Řešení: 

1)  

činnost konaná pro zábavu, hraní (např. dětské 
hry) 

vtipné nebo lehkovážné jednání, pohrávání 
(např.  hra se slovy)  

sport. utkání a činnost při něm (např. přesilová hra) lehké, živé pohyby, vlnění, kmitání (např. hra 
světla a stínu) 

divadelní kus, drama (např. divadelní, rozhlasová, 
televizní hra) 

počínání (zvl. neodůvodněné); působení (např. 
poctivá hra; prohlédl jeho hru) 

vyluzování tónů z hud. nástroje, hraní  (např. hra 
na housle) 

herecké vystoupení, herecký výkon (např. hra 
Zdeňka Štěpánka v Othellovi)  

 

2) 

volný ničím neomezovaný 

samostatný neženatý / nevdaná 

nezávislý propuštěný na svobodu 

 

3) a) b) d) e) f)  

4)  

a) kraniometr = přístroj k měření lebky i menších rozměrů těla 

b) pranostika = lidová průpovídka, zvláště o (předpovědi) počasí 

c) storno = zrušení účetní položky 

d) howgh = v indiánských jazycích „domluvil jsem“, „konec“ 

e) egoismus = sobectví 

f) copyright = doložka zajišťující ochranu autorských a vydavatelských práv např. k literárnímu 

nebo hudebnímu dílu 

5) 

izolace ženský maté střední ropa ženský motivace ženský 

manšestr mužský grog mužský mast ženský týpí (tepee) střední 

střep mužský neuron mužský advent mužský muzeum střední 

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/

