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ROZDĚLENÍ JAZYKŮ



INDOEVROPSKÉ JAZYKY

např.:

�germánské (němčina, angličtina, holandština, norština, 
dánština, švédština, atd.) 

�románské (francouzština, italština, španělština,    
rumunština)

�slovanské

� západní (čeština, slovenština, polština, 
lužická srbština)

� jižní (bulharština, makedonština, srbština,
chorvatština, slovinština)

� východní (ruština, běloruština, ukrajinština)



SLOVANSKÉ JAZYKY - ZÁPADNÍ

čeština (ČR)

polština  (Polsko)

slovenština  (SR)



SLOVANSKÉ JAZYKY - JIŽNÍ

makedonština (Makedonie)

bulharština (Bulharsko)

chorvatština (Chorvatsko)

slovinština (Slovinsko)

srbština (Srbsko)



SLOVANSKÉ JAZYKY - VÝCHODNÍ

běloruština (Bělorusko)

ruština (Rusko)

ukrajinština (Ukrajina)



GERMÁNSKÉ JAZYKY

němčina (Německo, 
Švýcarsko, Rakousko)

angličtina (Irsko, VB)

švédština (Švédsko)

dánština (Dánsko)

norština (Norsko)

holandština (Nizozemsko)



ROMÁNSKÉ JAZYKY

francouzština 
(Francie, Belgie)

italština (Itálie)
španělština 
(Španělsko)

rumunština (Rumunsko)



SLOVANSKÉ JAZYKY

� vznikly z jednoho společného východiska, kterému říkáme
jazyk praslovanský - praslovanština

� nejstarší  spisovný slovanský jazyk je jazyk staroslověnský 
- pro tento jazyk sestavil Konstantin písmo – hlaholice  

� později sestavena cyrilice – základ pro azbuku

� LATINKA – latinské písmo (ČEŠTINA, SLOVENŠTINA, POLŠTINA,
CHORVATŠTINA)

� AZBUKA - písmo, které užívá RUŠTINA, UKRAJINŠTINA, BĚLORUŠTINA, 
BULHARŠTINA, MAKEDONŠTINA, SRBŠTINA

Dvojí písmo:



METODICKÝ LIST

Materiál seznamuje s hlavními skupinami indoevropských jazyků se zaměřením
na jazyky slovanské. Obsahuje teoretickou i praktickou část. 
Praktické úkoly jsou založeny na práci s mapou, žáci využijí znalosti získané
v zeměpisu. Je vhodné žákům rozdat slepé mapy, kam si budou barevně jednotlivé
státy vyznačovat. Správné řešení se odkryje při kliknutí na příslušné políčko 
označující daný jazyk.
Je možné využít pro samostatnou práci, práci ve dvojicích
nebo skupinách. 
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