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

NNeeppáállššttiinnaa  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 80 
 

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

   3.  Klíčová slova:cizí jazyk, učící text, kvíz  

   4.  Kód zaměření: 2   12.  Kód všestrannosti:2 
  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 hodinky 

   8.  Potřebný čas:  3x 20 min 

   9.  Počet účastníků: 1 

 10.  Datum vzniku: 14.10.2005 

 11.  Pramen inspirace: Skautex, Treking v Nepálu, Svojtka 2003 
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Při návštěvě cizí země je vždycky moc dobré znát tamní jazyk, protože to umožňuje komunikaci 
s tamními lidmi a  tím zvyšuje  významně hodnotu takové návštěvy. Při současném trendu 
cestování do mnoha zemí není asi možné zvládat tomu odpovídající množství jazyků, ale přesto je 
dobré znát alespoň několik základních výrazů. Vyzkoušej svou schopnost naučit se rychle několik 
základních výrazů takového, pro nás exotického jazyka jako je nepálština. 
 

1. Na třetí straně  máš 20 nepálských výrazů, ze kterých se během 10 min 
snaž zapamatovat maximum. 

2. Poté zakryj papírem nejprve  pravý sloupec slovíček a zjisti kolik jsi si 
jich zapamatoval. Za každý výraz máš 1 bod, tedy maximálně 20 bodů 

3. poté zakryj levý sloupec a postupuj obdobně jako v předchozím případě. 
Maximální zisk je opět 20 bodů  

4. Oba postupy opakuj třikrát ( např.další dny)  a spočítej  svůj celkový 
zisk. Ten činí maximálně 3x 40 bodů= 120 bodů 

 

 

  

 15.  Hodnocení úkolu 

1. na základě stanovení počtu  zapamatovaných výrazů v třikrát 
opakovaném testu, při čemž 100%ní výkon =  3x 40 zapamatovaných 
výrazů = 120 bodů 

 

 16.  Úspěšnost v % 

 
                                    Získané body 
             % Ú   =    ---------------------------  . 100 
                                          120 
 
                       =    získané body . 0833  
 
 
 

 
       1.   dobrý den                                       1.   namasté 
       2.    ano                                                 2.   ho 
       3.    ne                                                   3.   hoina 
       4.    děkuji                                             4.   dhanjabád 
       5.    je to OK                                          5.   thik čha 
       6.    čajovna                                           6.  bhatti 
       7.    čaj                                                   7.   čijá 
       8.    voda                                                8.   páni 
       9.    chléb                                               9.   roti 
     10.    jídlo                                               10.   kháná 
     11.    obchod                                          11.  pasal 
     12.    kolik to bude dělat ?                    12.  džánu kati parčha? 
     13.    dnes                                               13.  ádža 
     14.    včera                                              14.  hidžo 
     15.    zítra                                                15.  bholi 
     16.   mohu se u vás ubytovat ?            16.   jahá básnu painčha ? 
     17.   která trasa vede do…. ?                17.  kun báto ….džančha ? 
     18.   hora                                                 18.  parbat, danda 
     19.   řeka                                                  19. khola 
     20.    zavolejte prosím doktora              20.  dáktarial bolaunuhos 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


