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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

AArrcchhaaiicckkáá  sslloovvaa    PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 69 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb – Jiří Klaban, Pardubice, E: jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: archaická slova, kvíz 

   4.  Kód zaměření: 2   12.  Kód všestrannosti: 2 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: kdekoliv 

   6.  Věk účastníků:  S, R OS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: tužka, papír, 

   8.  Potřebný čas: 10 – 15 min 

   9.  Počet účastníků: 1 – X  

 10.  Datum vzniku: 6.10. 2005 

 11.  Pramen inspirace: Pavel Kosek, Pardubice 
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Patří ke všeobecnému vzdělání znát výrazy a význam slov, které běžně používali naší předkové 
 

Na 3.straně je celkem 20 různých, běžně užívaných výrazů 

1. Připrav papír kde pod sebou jsou čísla 1-20 

2. Přiřaď ke každému číslu písmeno, odpovídající podle tebe správné 
odpovědi  

3. Test není časově limitován 

4. Až skončíš, podívej se na str 4 kde jsou správné odpovědi a urči počet 
tvých správných odpovědí 

 

 15.  Hodnocení úkolu 

        Správná odpověď  = 1 bod 
 

 16.  Úspěšnost v % 

 
             Dosažený počet bodů 
%Ú =  ---------------------------------  . 100 
                        20 
 
       = dosažený počet bodů . 5

      1. ARKÝŘ : A: kronikář, B: malý přístavek s okny, vystupující do ulice ze stěny domu,  
                         C: náměstí,  D: strop, E: židovská modlitebna 
      2. FUJARKA: A: nesvoboda, B: pastýřská píšťala, C : splývavé roucho od krku až ke kotníkům,  
                          D : spor, hádka, E: stará dutá míra  na tekutiny 1,4 litru  
      3. BOHDÁ:  A: pobožnosti, B. pole ležící dlouho úhorem,C: stařešina,kmenový náčelník, 
                          D: vyžadující očekávání, naději, zajisté, věru snad,  E: za svítání 

4.MĚŘICE: A: spor , hádka, B:stará dutá míra ne tekutiny, 1,4 litru, C: stará dutá  míra, asi 
                  60 litrů, D: válečná zbraň  podobná kladivu, E: ženský i mužský šat  starých,  
                 Čechů, košile sukně   

       5. GAJDOVAT: A. hrát na dudy, B: jít na sever,C: přihnat se, D: spor, hádka,E: vstříc 
      6. HÁBIT:   A: KALHOTY, B: pole ležící dlouho úhorem, C: splývavé roucho  od krku až ke  
                          kotníkům, D: stará délková míra (asi 125 kroků), E: ženský i mužský šat starých            
                          Čechů, košile sukně 
       7. BRŤ:      A: hnízdo včel v dutinách lesních stromů, B: pluh, C: příkrý skalní výběžek do  
                         vody, D: válečná zbraň  podobná kladivu, E: závoj    
       8. NEŠPORY:  A: krádež, B: pobožnosti , C: polovysoké boty  z hrubé kůže, : spor, hádka,  
                         E: čechel  
       9. SLUNOVRAT:A: Zvěrokruh, kruh z 12 souhvězdí jimiž Slunce projde, B:vyjadřuje  
                          očekávání, naději, zajisté, věru, snad ,C: sobota ,podle židů posvátný  
                          den,D:smuteční slavnost za zemřelého, E doba , kdy se Slunce obrací od  
                          obratníku k rovníku 
      10. LETOPISEC: A: dělník, který razilo mince, B: hudebník, C: katův pomocník, pochop,  
                          D: kronikář, E:  titul židovských učitelů náboženství 
      11. HUDEC: A: hrál na dudy, B: hudebník, C: hustý les, D: smyčka z provazu na chytání zvěře, 
                          E: správce  hradu, obyčejně i hradebního okrsku   
      12. ŠKORNĚ: A: jednotka váhy, u nás  0,5kg,B: kalhoty, C: polovysoké boty z hrubé kůže,  
                          D: záda, E: zbraň ( kopí s dlouhým bodcem, pod nímž byly dva háky) 
      13. ŠLOJÍŘ: A: alkoholický nápoj, vyráběný kvašením medu, B: malý přístavek s okny,   
                          vystupujícími do ulice, C: společná místnost pro zámeckou stráž nebo čeleď,  
                         D:  závoj, E: ženský i mužský šat starých Čechů, košile, sukně  
     14. PAZDERNA:  A: náměstí, B: společná místnost pro stráž a čeleď, C: stavení , kůlna  kde se  
                          sušil a třel močený  len nebo konopí, D: stará dutá  míra, E: zadní část statku 
     15. HACE:  A: hustý les, B: Kalhoty, C: pastva, D: vstříc, :  žlutá , tvrdá pryskyřice ze stromů 
     16. ČERNOBÝL:  A: bylina, B: dělník, který razil  mince, C: jízdní voják, D: stařeš ina, kmenový  
                         náčelník, E: strop  
     17. HUMNO: A:  malý přístavek s okny vystupujícími do ulice, B: pole ležící úhorem, C: stará  
                          délková míra,(asi 125 kroků), D: za svítání, E: zadní část statku  
     18. LIBRA: A: dělník, který razil mince, B jednotka váhy asi 0,5 kg, C: peněžní jednotka,  
                          rozdělená na 60 dílů, D: stará délková míra 60 – 80 cm, E:stařešina, kmenový  
                          náčelník 
     19. OULEHLE: A:  pole ležící úhorem, B: smuteční slavnost za zemřelého,D: správce hradu, 
                          E: stařešina, kmenový náčelník 
     20. MEDOVINA:  A : alkoholický nápoj, vyráběný kvašením medu,B: bylina( dle pověsti chránící proti  
                         kouzlům), C: hnízdo včel v dutinách stromů,  D: dutá míra  na tekutiny 1,4 litru, E: žlutá tvrdá  
                         pryskyřice ze stromů                   

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


