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Skloňování cizích vlastních jmen -procvičování učiva

Skloňování cizích jmen vlastních – pracovní list – procvičování učiva - zadání
1. Doplň správné tvary
V matematice jsme si povídali o Pythagoras _____________________, kterému se připisuje objev tzv.
Pythagorovy věty. Sofokles_______________, Euripides _______________ a Aristofanes
_______________považujeme za zakladatele řeckého dramatu. Starší generace četly Zpěvy pastýřské
od Vergilius _____________ a Proměny od Ovidius ___________________ . Přezdívka „Čaroděj
z Menlo Parku“ patří Thomas Alva Edison ___________________ . O Konstatin Eduardovič Ciolkovskij
__________________________________________se hovoří jako o zakladateli moderní
kosmonautiky. Romány Jules Verne _________________________lákaly čtenáře technickými
vynálezy a neobvyklým prostředím. Nejznámějším dílem ruského spisovatele Lev Nikolajevič
Tolstoj_______________________________ je román Vojna a mír.
Periodická soustava chemických prvků patří k objevům Dmitrij Ivanovič Mendělejev
_____________________ . V Chile __________________ se nacházejí největší měděné doly na světě.
Přes území Peru _________________ a Chile __________________ procházejí Andy. Nejdelší
hranice s Korea _____________________ má Čína. Národní divadlo v brzké době uvede na scénu
balet Šípková Růženka od Petr Iljič Čajkovskij _____________________ Román Evžen Oněgin od
Alexandr Sergejevič Puškin __________________________________líčí osudy tzv. zbytečného
člověka. Dílo polského básníka Slowacki __________________________vzniklo v 19. století.
Za největší dílo Johann Wolfgang Goethe _____________________________se považuje Faust.
Achilleus _____________________opatřila jeho matka zbroj od Hefaistos______________________
Jméno italského fyzika Fermi _______________________ je spojováno s výrobou atomové bomby.

Autorkou tohoto materiálu, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Dana Čandová. Dostupné na
www.zsmirovice.cz

Skloňování cizích jmen vlastních – pracovní list – procvičování učiva -řešení
1. Doplň správné tvary

V matematice jsme si povídali o Pythagorovi, kterému se připisuje objev tzv. Pythagorovy
věty. Sofokla, Euripida a Aristofana považujeme za zakladatele řeckého dramatu. Starší
generace četly Zpěvy pastýřské od Vergilia a Proměny od Ovidia. Přezdívka „Čaroděj z Menlo
Parku“ patří Thomasu Alva Edisonovi. O Konstantinu Eduardoviči Ciolkovském se hovoří
jako o zakladateli moderní kosmonautiky. Romány Julese Verna lákaly čtenáře technickými
vynálezy a neobvyklým prostředím. Nejznámějším dílem ruského spisovatele Lva
Nikolajeviče Tolstého je román Vojna a mír. Periodická soustava chemických prvků patří
k objevům ruského chemika Dmitrije Ivanoviče Mendělejeva. V Chile se nacházejí největší
měděné doly na světě. Přes území Peru a Chile procházejí Andy. Nejdelší hranice s Koreou
má Čína. Národní divadlo v brzké době uvede na scénu balet Šípková Růženka od Petra Iljiče
Čajkovského. Román Evžen Oněgin od Alexandra Sergejeviče Puškina líčí osudy tzv.
zbytečného člověka. Dílo polského básníka Slowackého vzniklo v 19. století. Za největší dílo
Johanna Wolfganga Goetha se považuje Faust. Achilleovi opatřila jeho matka zbroj od
Hefaista. Jméno italského fyzika Fermiho je spojováno s výrobou atomové bomby.

Autorkou tohoto materiálu, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Dana Čandová. Dostupné na
www.zsmirovice.cz

