
 Vánoční soutěž Lingea: Poznáte národy podle popisu?  

 Doplňte do tabulky ke každému národu číslo textu, který jej popisuje.  
 Vybírat můžete z národů: Angličané, Francouzi, Italové, Norové, Rusové, Řekové, Skotové. 
 Tajenku získáte přečtením písmen v pořadí, které udává sloupec číslo, od 1 do 7. 
 

 
1. Všichni se shodují, že ………. žijí v překrásné zemi plné uměleckých pokladů. Jsou považováni za 

spokojený národ, který se rád baví a vyniká v gastronomii, módě a designu. Jsou známí svým 
famózním zpěvem a kuchařským uměním a příšernými organizačními schopnostmi. Všichni si dobře 
uvědomují, jakou hodnotu má bella figura. 
 

2. Asi nejcharakterističtějším ………. rysem je potřeba pospolitosti. Jakmile to pochopíte, bude vám 
jasné, jaké to je být ………. – málokdy řeknou nebo udělají něco, za čím by se neskrývala jejich vzácná 
láska k bližnímu. Tato mocná síla jim vždy pomáhala přežít dlouhé a nesporně velmi tvrdé dějiny. 
………. se nikdy nežilo dobře a život bez vzájemné pomoci pro ně byl a je zcela nemyslitelný. 
 

3. Zatímco ostatní národy si zvedají morálku něčím silnějším, tělesná dispozice ………. si nežádá víc než 
čaj. Je pro ně prodchnutý bezmála mystickými, léčivými a blahodárnými účinky. Ve chvílích krize, jako 
lék na šok nebo jen tak na nějaké sešlosti vždy někdo navrhne čaj. 

 

4. Říká se, že ………. se s lyžemi na nohou už rodí. Z medicínského hlediska je to sice nemožné, ale když 
náhodou navštívíte lyžařské letovisko, jen těžko s tím budete nesouhlasit. Už tříleté děti lyžují, jako by 
to byla ta nejpřirozenější věc na světě, provádějí různé kousky a skoky a sviští kolem dánských či 
švédských lyžařů, kteří se jim na sjezdovce pletou pod nohy. 

 

5. Po fyzické stránce jsou ………. jedním z nejpohlednějších národů světa. Vědí, jak se atraktivně obléci, 
pohybovat, jak stát, usmát se a zamračit, a dokonce i jak atraktivně našpulit pusu. Ruce, obličej a tělo 
používají ke komunikaci mnohem víc než národy anglosaské a ve vztahu k tělu jsou uvolněnější. To 
jim spolu s neochvějnou vírou v sebe sama dává značnou míru sex-appealu. 

 

6. ………. obvykle nemají rádi okázalé chlubení bohatstvím, i když některým lidem může projít, zvlášť 
když jsou to „svérázné existence“. Když má ………. peníze, nerozhazuje je, ale spoří. Šetrnost je 
národní zvyklost. První spořitelnu světa založil pro své věřící jeden místní pastor. 

 

7. Navzdory historii i své nátuře si ………. užívají života plnými doušky. Dokážou se bavit i za takových 
okolností, které by kohokoli jiného uvrhly do nejhlubších depresí. Jejich základním životním cílem je 
užít si, žít pohodlně teď a tady a čert vem zítřek. 
 

 
 Tabulka národů   Tajenka 
 

 
 
 
 
 
 
 

národ  číslo písmeno 

Angličané  N 

Francouzi  Č 

Italové  V 

Norové  O 

Rusové  Á 

Řekové  A 

Skotové  K 

číslo 1 2 3 4 5 6 7 

písmeno        


