
Řešení úkolů z TOTEMových novin (květen 2020) 

Plzeňský koutek 

Plzeňština aneb jak dobře znáte plzeňské výrazy? Co znamenají následující slova?

1. bác = bramborová buchta 

2. cahot = mokro, blátivo, deštivo, rozbředlý sníh 

3. cejcha = povlak na peřinu 

4. čamták = mlaskavý polibek 

5. čišet = foukat (vítr), táhnout (průvan) 

6. krcálek = malá místnost 

7. kredenc = kuchyňská skříň na nádobí, příborník 

8. měchačka = vařečka 

9. načnout = otevřít (konzervu) 

10. nastevřít = pootevřít 

11. pačmáky = nohy (nemotorné, nemocné) 

12. prubnout = zkusit 

13. radvanec = zahradní kolečko, původně trakař 

14. randál = hluk 

15. rotyka = povyk, rozruch, pozdvižení 

16. saturna = nylonový vlasec 

17. sběračka = naběračka 

18. šlůs = konec, závěr 

19. šraňky = železniční závory 

20. vopečánky = opečené škubánky 

21. zbankat = přemluvit 

22. zvickat = zmuchlat, zmačkat 

 

Doplňte aktuální jména plzeňských ulic (změny pojmenování proběhly po roce 1989): 

1. Dukelská = Doudlevecká 

2. Gorkého = Goethova 

3. třída 1. máje = Klatovská 

4. Charkovské nábřeží = Anglické nábřeží 

5. Leninova = Husova 

6. Nejedlého sady = sady Pětatřicátníků 

7. most Antonína Zápotockého = most Generála Pattona 

8. nám. Otty Synka = náměstí Milady Horákové 

9. třída Budovatelů = Francouzská třída 

10. nám. Odborářů = Mikulášské náměstí 

 

V současné době, chceme-li jít do kina, musíme navštívit tzv. multikina, kde je hned 

několik promítacích sálů.  Dříve bylo v Plzni ale hned několik kin. Vzpomenete si na 

jejich jména, a kde se nacházela? Řešení: Střed města - Moskva, Hvězda, Čas, Eden 

(Petrohrad), Doubravka – Leningrad, Skvrňany - Jiskra 

 



Koutek Trénování paměti 

V každém spojení vytvořte větu, jejíž slova mají zpřeházené slabiky: 

1. sl-ník-ře-me byl  le-rych tov-ho = řemeslník byl rychle hotov 

2. tač-po-čí je vi-ro-ván-za = počítač je zavirován 

3. ka-skle-nič la-spad na zem a la-prask = sklenička spadla na zem a praskla 

4. chci-ne  tat-zůs  ma-sa = nechci zůstat sama 

5. trá-ní-pá  po  hře-va-ném-po-šo  ži-mu   lo-by   ve-ta-po-no-zas = pátrání po 

pohřešovaném muži bylo pozastaveno 

K tancům přiřaďte zemi původu: 

1. flamenco   A. Francie 

2. mazurka   B. Rakousko 

3. čardáš   C. Brazílie 

4. polka   D. Španělsko 

5. valčík   E. Čechy 

6. kankán   F. Polsko 

7. kozáček   G. Maďarsko 

8. samba   H. Rusko 

Řešení: 1D, 2F, 3G, 4E, 5B, 6A, 7H, 8C. 

 

Jazykový koutek 

Řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 


