9. AB - Sloh - 25. 11. 2020 - Mluvené texty - výplňková slova,
nepravidelnosti a odchylky od psaného textu (učitel Koudelka)
1) kontrola z 9. 11. 2020
- text str. 147 - modře (řeč VYPRAVĚČE) jsou podtrženy tyto věty: tak jednou k polednímu ...ale
ten příručí si řekl; ale za chvíli vám přišla shora služka; řekl ten příručí; povídá služka; řekl ten
příručí; víte, to byl sluha; povídal ten příručí; řekla ta služka - ostatní je podrženo červeně (řeč
POSTAV)
_________________________________________________________________________
2) nové učivo z 25. 11. 2020
- text o panu Hirschovi je napsán tak, jako by ho vyprávěl někdo, kdo stojí přímo před
posluchačem. Text je plný slovíček, která dokazují, že jde o nepřipravený mluvený text. Jsou
tam slova, kterými vypravěč vyžaduje pozornost posluchače.
- zkuste je najít a doplnit do tabulky
K nápodobě mluveného vyjadřování slouží
zvláště:

- je potřeba znovu a pozorně si přečíst text v
minulém slohu



- doplňte to, co najdete

osobní zájmeno jako podmět věty - ______ v
kontoru není



zájmeno ______ ve 3. pádě zdůrazňující kontakt

- kontrola příště

s posluchači - za chvíli _________ přišla shora
služka


ukazovací zájmeno _____ pevně spojené s
některými podstatnými jmény - ten _________,
toho __________, ty ________ usně



zvýrazňující ______ - _______ to sic bylo divné



částice ______ - naznačuje, že začíná vyprávění



opakovaný výskyt kontaktového ž__ j___



užívání spojek, např. ž___, j______

- jednodušší bude toto:
- učebnice: poučka str. 144 - 145, najděte v poučce odpovědi:
Jaké věty převládají v mluvených textech? _________________________________________
Jaká je nejběžnější spojka v mluvených projevech? __________________________________
Které slovní druhy se užívají častěji než v psaných textech? ___________________________
Které nepravidelnosti a odchylky se objevují? _________________________________ ______
___________________________________________________________________________
Jakým slovům se máme vyhýbat v řeči, jak se jim říká? ________________________________
Vypište některá taková slova _____________________________________________________

- na Moodlu je věta z učebnice cv. 6 str. 148 - Tak se vlastně třeba jako stane, že vono se dá
přednost tomu, co se teda zdá jako levnější.
- věta je tam jako úkol. Zbavte větu výplňkových slov a pošlete jako online úkol.
- ještě máte pár odkazů na video - jsou tam ukázky projevu plného výplňkových (vycpávkových)
slov a další ukázka, jak to vypadá, když mluvčí pořád odbíhá od tématu.

