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1.Úřední povolení toho, co bude zveřejněno             40 .ve stylu velkého světa, světácký 

2.životopis                                                                 41.  projev jednoho mluvčího 

3.první vystoupení, publiíkace                                   42. úmyslné oklamání někoho, šíření nepravé zprávy 

4. zpronevěra                                                            43. popírání všech hodnot 

5. samouk, nedouk                                                    44 .nesmysl 

6. uhlazený, jemný                                                    45. vše je v pořádku 

7. věda o krásnu                                                        46. okázalý, nápadný, vyzývavý 

8.nauka o mravnosti                                                  47. hanlivý leták, hanopis 

9.  1.pravidla spol.chování,2.viněta                           48. ochromit, zneškodnit 

10. nadšení                                                                49. .psychóza: bludy, vztahovačnost, velikášství                                  

11.společenská chyba                                               50. vysokoškolský školník 

12. chorobná bázeň                                                   51. občerstvení z přinesených potravin ( zpravidla v přírodě )                    

13. nerovnost podmínek                                            52 .poštovní přihrádka 

14. improvizovaná podívaná                                      53 .zásilka, kterou si příjemce vyzvedne sám  

15. předrážděnost, nepříčetnost                                54. studium následující po vysoké škole 

16. listina zásadního významu (právo,zásady)          55. choulostivý, tísnivý 

17. drzost, nestoudnost                                              56.  znesvěcení, zneuctění         

18. pod cizím jménem, na zapřenou                          57.  slavnostní akt předávání diplomů absoloventům vysokých škol 

19. rozhovor pro zveřejnění                                       58.  osoba pověřená řízením promočního aktu 

20. lidé najatí k potlesku či pískotu                            59. pohotový, rychlý 

21.nečestná spolupráce s nepřítelem                        60. odměna za zprostředkování 

22. dohoda dosažená ústupky                                   61. zatimní, přechodný stav 

23. uvádět někoho ve špatnou pověst                       62  něco neobvyklého, vzácnost,zvláštnost 

24. projevit soustrast                                                 63. společenský večer vybrané společnosti 

25. vlivná známost                                                     64. .zhodnocení  uměleckého nebo vědeckého díla                             . 

26. přizpůsobený (zvykům, režimu)                           65. 1. pokles ekonomiky, 2.provozování výstředních žertů                                      

27. úmluva, dohoda                                                   66.  opakování něčeho, co již pominulo 

28. 1. úvěr, 2. důvěra, vážnost                                  67. právnický postih 

29. stručný , výstižně úsečný                                    68. přeškolení na jinou npráci 

30. zákonný, ve shodě s právním řádem                  69. dobré jméno, pověst, věhlas, uznání 

31. nedbalý, přehlížející konvenci                             70. dobré jméno, vážnost, úcta 

32. nečestné jednání, pletichy pikle                          71. zřeknutí se úřadu, funkce nebo trpná odevzdanost  osudu 

33. 1. systém řídících znalostí 2. vedoucí                 72. právní donucovací prostředek 

34. ekonomický průzkum trhu                                   73. odčinění ublížení, zadostiučinění 

35.dopolední slavnost, koncert, představení            74. podlézavý, patolízalský 

36.podporovatel umění, věd                                     75.  nevzdělaný obdivovatel všeho módního ( hlavně umění) 

37 jídelní lístek, celý oběd                                76. člověk něco dokonale ovládající 

38.veřejné shromáždění, závody                      77. zvyk, obyčej                    .     

39 mrzout nenávidějící lidi                          78 neurčitý ,nepřesný 

     

 
 

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

SSppoolleeččeennsskkýý  
sslloovvnnííkk  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 88 
 

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

   3.  Klíčová slova: společnost, slovník, kvíz 

   4.  Kód zaměření: 2   12.  Kód všestrannosti:3 
  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: papír , tužka 

   8.  Potřebný čas:  15 – 20 min 

   9.  Počet účastníků: 1 – x 

 10.  Datum vzniku:  14.3.2006 

 11.  Pramen inspirace: V.Martínková a spol.: Člověk mezi lidmi, Trizonia, Praha, 1998 
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Ovládání společenského slovníku je v řadě případů předpokladem úspěšného společenského 
styku a také dostatečného společenského sebevědomí, umožňující v demokratické společnosti 
komunikaci s kýmkoliv. 
 

1. Na papír napiš sloupec čísel 1 - 78 
2. bez časového omezení piš k jednotlivým číslům vysvětlení pojmu 
3. podle odstavce 15 a  16 proveď určení % úspěšnosti 
4. kvíz zopakuj buď ihned nebo později a opět urči % Ú 
5. Tvým konečným výsledkem je průměr  výsledků opakovaných kvizů 
 
 
 15.  Hodnocení úkolu 

1. až skončíš, otoč na stranu č.4 ,kde je správné řešení a spočítej počet  
svých správných odpovědí. Správná odpověď  nemusí být totožná ve 
slovech, ale v obsahu 

 

 
 
 16.  Úspěšnost v % 

 
Tvoje úspěšnost je dána následujícím vzorcem, do kterého dosaď počet svých správných 
odpovědí: 
 
 
              Počet správných odpovědí 
%Ú ´=   ---------------------------------------------  .  100 
                                 78

Co znamená: 
1.cenzura                                                                    41.  monolog 
2. curriculum vitae                                                       42.  mystifikace 
3. debut                                                                       43.  nihilizmus 
4. defraudace                                                              44.  nonsens            
5. diletant                                                                     45.  O.K. 
6. distingovaný                                                             46.  ostentativní                       
7. estetika                                                                    47.   pamflet   
8. etika                                                                         48.  paralyzovat 
9. etiketa                                                                      49.  paranoia 
10. euforie                                                                    50.  pedel 
11. faux pas (fó pa)                                                      51  .piknik 
12. fobie                                                                       52.  P.O.Box 
13. handicap                                                                53.  poste restante 
14. heppening                                                              54.  postgraduální                                                            
15. hysterie                                                                  55.  prekérní 
16. charta                                                                     56.  profanace         
17. impertinence                                                          57. promoce 
18. inkognito                                                                 58 .promotor 
19. interview (intervju)                                                  59. promptní 
20 .klaka                                                                       60. provize 
21. kolaborace                                                             61. provizorium 
22. kompromis                                                             62.  arita                                             
23. kompromitovat                                                       63. raut 
24. kondolovat                                                              64. recenze 
25. konexe                                                                   65. recese 
26. konformní                                                               66  r ecidiva                   
27. konvence                                                                67. regres            
28. kredit                                                                       68. rekvalifikace 
29. lakonický                                                                 69. renomé 
30. legální                                                                     70. reputace 
31. ležérní                                                                     71. rezignace 
32. machinace                                                              72. sankce 
33. management                                                           73. satisfakce 
34  marketing                                                                74. servilní 
35. matiné                                                                     75. snob 
36. mecenáš                                                                 76. suverén 
37. menu                                                                       77. úzus 
38. míting                                                                      78.  vágní 
39. mizantrop                                                                                                                                                            

17.  Konkrétní úkol 3.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


