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Anotace:  Pracovní list pro ověření si informací z DUMu 
VY_32_INOVACE_NS.2.06, zaměřený na ukázku práce s 
jazykovými znaky, konkrétně s křestními jmény. Zamýšlíme se nad 
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SOCIALIZACE III.  B - CVIČENÍ  

 
PRACOVNÍ LIST 2 (JAZYK, ZNAK A ŘEČ): OSOBNÍ JMÉNA  

  
Vypracovávají 

Jednotlivci, dvojice až čtveřice. 

 

Jazykový znak 

1. Jaký význam má Vaše křestní jméno? Co sdělují jména členů Vaší skupinky? 

Víte, proč vám je rodiče dali? Přáli byste si jiné jméno? Myslíte, že vás vaše jméno 

ovlivňuje? 

Jaké jméno byste možná jednou chtěli dát svému dítěti? A jaké určitě ne? 

 

2. Proč mají šlechtici tolik křestních jmen?  

Jak na tom byl např. Karel VI. Habsburský či Marie Terezie? 

A co náš kníže Karel Schwarzenberg? 

Co oznamují jména egyptských faraonů? Amenhotep IV. - Achnaton  

                                                                                Tutanchaton - Tutanchamon 

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

 

3. Přečtěte si článek: 

Špatně zvolené jméno u dítěte může způsobit celoživotní trauma 

http://www.novinky.cz/zena/deti/277833-spatne-zvolene-jmeno-u-ditete-muze-zpusobit-celozivotni-trauma.html 

Znáte někoho s problematickým jménem? Jak na vás působí?  

Co může člověk, resp. dítě s takovým jménem pro sebe udělat?             

Proč mnoho lidí neužívá v emailové adrese své jméno, ale jiné označení? … a co vy? 

  

4. Jak je to s cizími jmény ve vašem okolí, ve vaší třídě? 

Na který sémantický problém u nich narážíme? 

Jaké je časté řešení zejména u vietnamských jmen? 

Víte, jak toto řešení vnímají vaši vietnamští spolužáci?  

Mohli bychom nalézt např. vhodnější významové varianty jejich jmen v češtině? Jak na 

vás působí? 
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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. 

 


