Pracovní list č. 20

Název

Česká přirovnání

Štítky

ČCJ, počítač, slovní zásoba, hledání, doplňování

Úroveň

B2, C1

Zadání
Na základě nalezeného kontextu v korpusu SYN2015 (www.korpus.cz) doplňte následující
přirovnání. Pomocí funkce Frekvence vyhledejte, která slovní spojení jsou v češtině ustálená.
Zkuste vymyslet vlastní originální přirovnání.

Je rychlý jako .................................................................................................................
Je pomalý jako …………………………………………………………………………………….
Je kulatý jako ..................................................................................................................
Je sladký jako ..................................................................................................................
Je červený jako ……………………………………………………………………………………..
Je bledý jako ………………………………………………………………………………………..
Je bílý jako ......................................................................................................................
Je černý jako ...................................................................................................................

Klíč
Existuje víc možností, jak se dobrat odpovědi. Nejprve si v rozhraní KonText (kontext.korpus.cz)
zvolte korpus SYN2015 (bývá nastaven jako výchozí). Poté můžete použít dotaz Základní a vyhledat
vždy danou frázi, nebo můžete použít i dotaz CQL:
Typ dotazu: CQL
Dotaz: [lemma="rychlý"] [word= "jako"], [lemma="pomalý"] [word="jako"] apod.
Ať už zvolíte kterýkoli způsob, po zobrazení konkordančních řádků (výskytu frází v kontextu) zvolte
v Menu nahoře funkci Frekvence a typ Vlastní. V tabulce zvolte atribut Lemma (aby se Vám ukázal
základní slovníkový tvar slova) a pozice 2R (tedy dvě slova od prvního hledaného, např. bledý jako
stěna). Výsledkem bude soupis slov, která se nacházejí na této pozici.
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Je rychlý jako:
–
–

ustálená slovní spojení: blesk, vítr
další (ne tak frekventovaná): zvíře, prase...

Je pomalý jako:
–

ustálené: šnek

Je kulatý jako:
–
–

ustálená: měsíc, soudek
další: převrácená miska na rýži, balon, nafukovací míč...

Je sladký jako:
–
–

ustálené: med
další: láska, mango, víno, marmeláda...

Je červený jako:
–
–

ustálené: rak
další: krev, ředkvička, rajče, povrch Marsu, řepa...

Je bledý jako:
–
–

ustálené: stěna, smrt, křída
další: duch, mrtvola....

Je bílý jako:
–
–

ustálené: stěna, sníh, papír, křída
další: jinovatka, Severoevropan, nástěnné hodiny, labuť, plátno, vápnem natřená zeď...

Je černý jako:
–
–

ustálené: uhel, noc
další: saze, bota, kus uhlí, krkavec, škvárové hřiště, nejčernější inkoust, tér, bezměsíčná noc,
shnilý banán...

Autor: Jana Lukaš(ová)

