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Nespisovné útvary národního jazyka – nářečí 

 
 

Čechomor – Velické zvony 
 

TY VELICKÉ ZVONY 

PĚKNĚ VYZVÁŇAJÚ 

LUDÉ SA ČUDUJÚ 

CO TO ZNAMENAJÚ 

CO TO ZNAMENAJÚ 

 

JEDNI POVÍDAJÚ 

PÚTNÍČKOVÉ IDÚ 

DRUZÍ POVÍDAJÚ 

POCHOVÁVAT BUDÚ 

POCHOVÁVAT BUDÚ 

 

POCHOVÁVAT BUDÚ 

JEDNEJ MAMCE SYNA 

CO HO OTRÁVILA 

JEHO ROZTOMILÁ 

JEHO ROZTOMILÁ 

 

NEŠŤASTNÁ GALÁNKO 

JAK NA POHREB PÚJDEŠ 

NEŠŤASTNÁ GALÁNKO 

KERAK PLAKAT BUDEŠ 

KERAK PLAKAT BUDEŠ 

 

TY VELICKÉ ZVONY 

PĚKNĚ VYZVÁŇAJÚ 

LUDÉ SA ČUDUJÚ 

CO TO ZNAMENAJÚ 

CO TO ZNAMENAJÚ 

 

 
(Zdroj textu i hudby: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/cechomor/velicke-zvony-9660 ) 

 

 

1. Najdi slova z nářečí a objasni, čím se vyznačují. Vypiš typické znaky nářečí.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Pokus se nahradit slova: 

galánka - ………………………………………………………………………………. 

kterak - ………………………………………………………………………………… 

idú - ……………………………………………………………………………………………….. 

pútničkové - ……………………………………………………………………………. 

čudujú - …………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/cechomor/velicke-zvony-9660


 

3. Co znamenají následující slova z nářečí:  

haluz - …………………………………………………………………………………... 

žufánek - ………………………………………………………………………………... 

rožnout - ………………………………………………………………………………... 

 

 

4. Na slepé mapě České republiky vyznač oblasti, ve kterých se mluví nářečím.  

 
 

(Zdroj obrázku: http://www.nazeleno.cz/img/mapa/mapa.gif , staženo 17.12.2012) 

 
 

 

 

5. Vysvětli, co je to slang a napiš příkladová slangová slova. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Následující slova zapiš do tabulky.  

mičuda, žufánek, achilovka, holka, klíč, mladej, zpívajó, slechy, prkenice, počítač, 

prodavačka 

 

ARGOT SLANG OB. ČEŠTINA NÁŘEČÍ SPISOVNÁ 

ČEŠTINA 

     

     

     

     

     

 

http://www.nazeleno.cz/img/mapa/mapa.gif


 

7. Vysvětli, jaký je rozdíl mezi obecnou češtinou a hovorovou?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Napiš názvy slovníků, které se zabývají nespisovnou češtinou. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 


