Pracovní list č. 5
Význam slova lze nejlépe zjistit z kontextu. Zkuste podle ostatních slov odvodit, jaké výrazy chybějí
v následujících větách převzatých z korpusu psané češtiny. Jaká slova vám při odhadu nejvíce pomohla
a proč?
a.

chybějící slovo:
 Vydatně zkrápěnou krajinu proto pokrývá nezvykle _________ vegetace. V údolích
najdeme listnaté pralesy s neprostupným podrostem z kapradí.
 Všechno byl jen výplod mé _________ fantazie.
 Poté vetřeme hodně regenerační pěny. Abychom dosáhly _________ hřívy,
konečky vlasů přitupírujeme.

b.

chybějící slovo:
 Projekty této společnosti provází osobitá architektura, respektující lokalitu,
historické __________ a další místní specifika.
 Tato barva byla dávána do __________ s postavením a důstojenstvím boha
Jupitera.
 V __________ s kauzou jsou stíháni také dva funkcionáři tělovýchovné jednoty.

c.

chybějící slovo:
 Tyto zápasy by nám už měly _________ lepší zrcadlo a ukázat, jak na tom v
porovnání s ostatními celky jsme.
 Organizátoři _________ laťku vysoko – snad se budeme mít na co těšit.
 Svlékl se, __________ budík na šestou hodinu odpolední a usnul.
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