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Moji milí žáci, 

i tento týden pokračujeme v nauce o slově. Teorii si zapište do sešitu teorie  a procvičovací 

úkoly do cvičného sešitu.  

V literatuře se budeme věnovat slavnému Williamu Shakespearovi. Kdo má možnost, může si 

přečíst nějaké jeho dílo, případně alespoň ukázku (odkaz je uveden níže). 

Na internetu je možné zhlédnout také několik jeho her v podání různých divadelních souborů. 

 

Slova jednoznačná a mnohoznačná 

JEDNOZNAČNÁ – mají jeden věcný význam (Adam, Praha, zájmeno, obdélník,…). 

MNOHOZNAČNÁ – mají základní význam (oko – čidlo zraku) a navíc význam, který vznikl 

přenesením slova na věc, která s původní skutečností nějak souvisí (oko – na polévce, na 

punčoše, pytlácké,…). 

- Slova mnohoznačná vznikají na základě dvou způsobů přenesení významu slova: 

● METAFORA – přenesení významu slova na základě vnější podobnosti dvou 

skutečností. Oko – čidlo zraku oko na polévce, jazyk – lidský orgán  jazyk u boty. 

● METONYMIE – přenesení významu slova na základě vnitřní souvislosti dvou 

skutečností. Může se jednat o tyto typy přenesení významu slova: 

 ○ vlastnosti na předmět: sladkost (vlastnost) dát si sladkost (bonbony) 

○ děje na osoby, které činnost vykonávají: stráž (děj)  vojenská 

stráž (vojáci) 

 ○ názvu místa původu na věc nebo jev: Damašek (město)  damašek (látka) 

 ○ jména autora na dílo: J. R. R. Tolkien (spisovatel)  čte Tolkiena (jeho dílo) 

○ jména osoby na fyzikální jednotku: Alessandro Volta (vynálezce 

elektrického článku)  volt (jednotka elektrického napěti). 

 

ÚKOL 1:  

a) Uveď jednotlivé významy mnohoznačných slov. 

motýlek, kohoutek, lístek, stolička, koruna, bubínek 

b) Vysvětli, na základě jaké souvislosti vznikla vyznačená slova. 

Lékař použil k vyšetření rentgen. Kašmír je přírodní tkanina z kozí vlny, která má kořeny v 

indické provincii Kašmír. Četl jsem Máchu. Dala by sis k obědu čínu s rýží? Můj děda jezdí 

starou škodovkou.  

 

SYNONYMA (slova souznačná) – slova, která mají stejný nebo podobný význam (lesklý – 

třpytivý, veselý – radostný, mluvil – povídal). 

ANTONYMA (slova protikladná) – slova opačného významu (den – noc). 

HOMONYMA – slova, která stejně znějí, ale mají zcela odlišný význam i různý původ.        

Např. rys (živočich) – rys (povahový rys); vlna (na vodě) – vlna (srst). 
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Citově zabarvená slova: 

SLOVA LICHOTNÁ – vyjadřují kladný citový vztah (domeček, ručinky, hajat). 

SLOVA HANLIVÁ – vyjadřují záporný citový vztah (babizna, kecat, chrnět). 

 

ODBORNÉ NÁZVY (termíny) – slova, která se užívají v určitém oboru lidské činnosti; mají 

přesný význam, jsou vždy jednoznačná a citově neutrální. 

- Soubor termínů jednoho oboru se nazývá názvosloví (terminologie). 

 

ÚKOL 2: Do neúplných vět doplňte odborné termíny z jazykovědy.  

_____________ jsou slova, která vyjadřují děj, stav nebo změnu stavu. Časují se, jedná se 

_____________ slovní druh. Neurčitý slovesný tvar se nazývá _____________. Slovesný tvar 

určitý vyjadřuje _____________, ______________, _________ a ____________. U sloves 

dále rozlišujeme také slovesný _________. U  ____________slovesného rodu je ___________ 

původcem děje, zatímco u _____________ slovesného rodu není podmět původcem děje. 

 

ÚKOL 3: Křížovku překresli do cvičného sešitu a vylušti. 
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Zapište si do literárního sešitu: 

RENESANCE A HUMANISMUS 

Renesance (z franc. znovuzrození) – umělecký směr, který vznikl ve 14. století v Itálii a trval 

do počátku 17. století. Byla úzce spojena s humanismem.  

Humanismus (z lat. lidský) - myšlenkovým proud, který klade do popředí zájmu ne boha, ale 

člověka, jeho svobodu, schopnosti. 

 

- R. i H. se vracejí k antickému umění a ideálům. 

- Církev je odmítána jako nutný prostředník mezi člověkem a Bohem. 

- Národní jazyky nahrazují latinu ve funkci spisovného jazyka a prosazují se v literatuře. 

 

WILLIAM SHAKESPEARE /viljem šejkspír/ (1564 – 1616) 

- Anglický básník a dramatik. 

- Proslul svou dramatickou tvorbou, napsal téměř 40 her.  

- Napsal také 154 sonetů. 

- Postavy v jeho dílech si vždy zachovávají důstojnost a čest i navzdory různým 

životním úskalím. 

- Píše také o emancipovaných ženách, které často odporují mužům a mají vlastní 

názor. 

- Divadelní hry: 

Romeo a Julie  - Děj se odehrává  v italské Veroně, kde žijí dva znepřátelené rody 

Montekové a Kapuleti. Montekův syn Romeo se zamiluje do jediné dcery Kapuletů 

Julie. Hra končí smrtí Romea a Julie a usmířením obou rodů.  

Othello 

Macbeth 

Král Lear 

Richard III. 

Julius Caesar  

Hamlet  

Zkrocení zlé ženy 

Sen noci svatojánské 

 

 

 

Ukázku z díla Romeo a Julie si můžete přečíst např. zde: 
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/william-shakespeare/romeo-a-
julie.html#axzz6Mymsr3Hg 

 

 

 

 

 

 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/william-shakespeare/romeo-a-julie.html#axzz6Mymsr3Hg
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/william-shakespeare/romeo-a-julie.html#axzz6Mymsr3Hg
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Řešení: 

ÚKOL 1: 

a) motýlek – zvíře, část pánského obleku; 

kohoutek – zvíře, vodovodní kohoutek; 

lístek – jízdenka, lístek stromu;  

stolička – zub, nábytek;  

koruna – královská koruna, koruna stromu; 

bubínek – hudební nástroj, část ucha 

 

b) Lékař použil k vyšetření rentgen (podle vynálezce). Kašmír je (podle místa původu) přírodní 

tkanina z kozí vlny, která má kořeny v indické provincii Kašmír. Četl jsem Máchu (podle jména 

autora díla). Dala by sis k obědu čínu (podle místa původu) s rýží? Můj děda jezdí starou 

škodovkou (z osoby na výrobek).  

 

ÚKOL 2: Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj, stav nebo změnu stavu. Časují se, jedná se o 

ohebný slovní druh. Neurčitý slovesný tvar se nazývá infinitiv. Slovesný tvar určitý vyjadřuje 

osobu,  číslo, čas a  způsob. U sloves dále rozlišujeme také slovesný rod. U  činného slovesného 

rodu je podmět původcem děje, zatímco u trpného slovesného rodu není podmět původcem 

děje. 

 

ÚKOL 3: žurnalista, komedie, defenestrace, gól, vegetarián, historie, atmosféra, klimatologie, 

kolonizace, botanika, anekdota; Tajenka: Cizí termín pro jazykovědu je lingvistika. Zabývá se 

jazykem a jeho používáním. 

 

 

 


