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Anotace  

Tři pracovní listy pro rozvíjení mezipředmětových vztahů,zájmu 
o jinou kulturu. Pracovní list je vhodný k použití při procvičování 
čtení, psaní a odhadování smyslu sdělení, práce se slovníkem, 
2 stupně náročnosti. 

Metodický pokyn  

 Texty nabízejí možnost odstupňování náročnosti vzhledem 
k době, která je věnována výuce jazyka. Záleží tedy na podílu 
samostatné práce žáků a dopomoci učitele.Je vhodné pokusit 
se najít ekvivalenty výrazů nejen v češtině, ale i v angličtině. 

 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 
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Русские поговорки и пословицы  1 

pořekadla  přísloví 

 

Я болею за вас. ( Držím vám palce.)  

Jistě znáte českou podobu následujících pořekadel, zkuste to:  

 

 нем как рыба   

 ни рыба ни мясо    

 он как огурчик 

 

 

                                            

            
 

 

 

            
                                                                       

  Kdo už má na jazyku přesné znění v češtině? 

Нет розы без шипов 
его путь не усыпан розами  
сидит как на иголках 
 
Přísloví: 

Волка бояться в лес не ходить.   
Без труда не вытащишь рыбу из пруда. 
У страха глаза велики.            
Рыбак рыбака видит издалека. 

  

  

убить дбух зайцев одним ударом 

 
яблоко от яблони недалеко падает  

там яблоку негде   

было упасть                                 смотреть сквозь розобые, чёрные очки 

 

 как кошка с мышью                

они жибут как кошка с собакой     

это коту под  хвост  

 

 

в здоровом теле здоровый дух 

http://openclipart.org/detail/17566/cartoon-owl-by-lemmling
http://www.wpclipart.com/small_icons/misc_3/hourglass.png.html
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Русские поговорки и пословицы 2 

pořekadla  přísloví 

Přiřaďte odpovídající překlad pořekadel:                                                      

a) je tam pečený vařený  
b) ten by vymámil i z jalové krávy tele   
c) jako ze škatulky 
d) nevidí si ani na špičku nosu 
e) natáhl se jak dlouhý tak široký  
f) skutek utek                                                                         

  

1) Много слов –мало дела 
2) Он  у нас днюет и ночует 
3) Он одет как с иголочку 
4) Он растянулся во весь рост 
5) Он может и птичье молоко достать 
6) Он не видит дальше своего носа  

 

a................b................c................d................e................f................ 

 В чешском языке существуют эквивалентные (похожие) пословицы,какие?  
 

Что посеешь, то и пожнёшь.                                            У страха глаза велики. 

(За свои дела приходится расплачиваться.)                         ( ?                                             ) 

 Своя рубашка ближе к телу. 

 (Собственное благополучие  дороже интересов других людей.) 

 Терпи казак, атаманом будешь. ( ? ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

http://openclipart.org/detail/17566/cartoon-owl-by-lemmling
http://www.wpclipart.com/small_icons/misc_3/help.png.html
http://www.wpclipart.com/small_icons/write/pencil_1.png.html
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Русские поговорки и пословицы  3 

pořekadla  přísloví 

 

 

 

 

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

Jestliže jste postupovali správně, jeden výraz z pravého sloupce vám zbyl.  
Pokuste se ho vhodně doplnit: 

_Д____________________________,что__________________________________ 

 

 

??? 
составьте 

пословицы  

Дарёному коню 

 

http://openclipart.org/detail/17566/cartoon-owl-by-lemmling
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Metodické poznámky 

Texty nabízejí možnost odstupňování náročnosti vzhledem k době, která je věnována 
výuce jazyka. Záleží tedy na podílu samostatné práce žáků a dopomoci učitele. 

Je vhodné pokusit se najít ekvivalenty výrazů nejen v češtině, ale i v angličtině. 

Řešení 1 

Mlčí jako ryba.      

Ani ryba ani rak.      

Jako rybička. 

Zabít dvě mouchy jednou ranou. 

Jako sardinky.    

Jablko nepadá daleko od stromu. 

Mít růžové, černé brýle. 

Jako kočka s myší.     

Mají se rádi jako kočka se psem.     

Je to pro kočku. 

Ve zdravém těle zdravý duch. 

Není růže bez trní.     

Nemá na růžích ustláno.     

Sedí jako na trní. 

Kdo se bojí, nesmí do lesa.           

Strach má velké oči. 

Bez práce nejsou koláče.   

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. 
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Příklady anglických variant: 

Mlčí jako ryba. – Shut up like a clam. 

Ani ryba ani rak. –  Neither fish nor fowl. 

Zabít dvě mouchy jednou ranou. – Kill two birds with one stone. 

Jablko nepadá daleko. – Like father, like son.  

Není růže bez trní. – There is no rose without a thorn. 

Na růžích ustláno. – Life is not a bed of roses . 

Řešení 2 

A2, B5, C3, D6, E4, F1 

 

Zdroj obrázků: 

AUTOR NEUVEDEN. Search [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: 
http://search.creativecommons.org/ 

Rusko-český slovník. 68-91-102/2. Praha: SPN, 1978. ISBN 68-91-102/2. 

 

http://search.creativecommons.org/

