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Pracovní list č. 6
Obyvatelstvo naší vlasti
1. Doplň podle učebnice:
Počet obyvatel ČR je :________________________________________
Úřední jazyk ČR je : _________________________________________
Kromě Čechů v naší republice ještě žijí příslušníci jiných národů –
národnostní menšiny. Napiš alespoň 5 jiných národností, které žijí v ČR.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Kromě spisovné češtiny se u nás mluví také nářečím– to je hovorová čeština
v národopisných oblastech ( Chodsko, Slovácko, Haná, Valašsko,…).
Vyber správnou možnost, co znamenají slova v nářečí:
šufánek – a) naběračka
jupka – a) houpačka
b) šátek
b) gumička
c) hrneček
c) halenka
erteple – a) topení
b) ponožky
c) brambory

uhorka – a) okurka
b) cigareta
c) uhlík

ošípané – a) poštípané
b) prase
c) košík

fjertoch – a) kapesník
b) vesta
c) batoh

šalina – a) tramvaj
b) hlína
c) igelitová taška

fajne - a) lokomotiva
b) kouření
c) pěkné

škrpál – a) prudký kopec
b) bota
c) sud

včil – a) nyní
b) včera
c) roj včel

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1%C5%99e%C4%8D%C3%AD_%C4%
8De%C5%A1tiny

ŘEŠENÍ:
1. počet obyvatel – více než 10 milionů
úřední jazyk – český jazyk
jiné národnosti v ČR – Slováci, Rómové, Poláci, Němci, Rusové, Ukrajinci,
Vietnamci, Angličané, ……..
2. šufánek – naběračka
jupka – halenka
erteple – brambory
uhorka – okurka
ošípané – prase
fjertoch – vesta
šalina – tramvaj
fajne – pěkné
škrpál – bota
včil – nyní

