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SOCIALIZACE III.  A - CVIČENÍ  

 
PRACOVNÍ LIST 1 (JAZYK, ZNAK A ŘEČ): SYMBOLY, JAZYK  

  
Vypracovávají  

Jednotlivci, dvojice až čtveřice. 

 

Nejazykový znak 

1. Najděte správné znaky k názvům:

� Burgundský kříž 

� Maltézský kříž 

� Jeruzalémský kříž 

� Patriarší kříž 

� Pisánský kříž 

� Svatopetrský kříž

 

2. Které z předešlých křížů jsou užívány ve znacích států či měst? Kterých a jak? 

 

3. Jestliže každý znak něco symbolizuje (zastupuje), co a proč byste si dali do svého 

vlastního znaku nebo erbu? 

 

4. Vzpomenete si na nějaké znaky, symbolická vyjádření apod., která již nic neříkají, nebo to 

říkají ne dostatečně jasně? Co se změnilo, že přestaly fungovat? 

Např. dlouhý polibek ve starém filmu 

    

Jazyk a řeč 

� Přečtěte si článek: 

PROCHÁZKOVÁ, P. Ukrajinci demonstrují proti ruštině. Lidové noviny, 7.7. 2012 

� Úkoly: 

� Co je jádrem sporu? Proč je tak emotivní? 

� Čeho všeho se zákon dotýká? Co mění? 

� K čemu by dlouhodobě mohl daný zákon vést? Co by hrozilo dle sémantického 

trojúhelníku? 

� Jak by podobný zákon vypadal v České republice? Jaké by asi byly reakce? 

� Co by se jím pro vás osobně nyní změnilo? Co pro vaše rodiče? 

� Co výhledově pro vaše budoucí zaměstnání? Mělo by to vliv i na vaši nynější situaci? 

� Jaké klady a jaké zápory by mohla nová situace výhledově přinést? 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 
škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


