1. přípravný kurz – prima / zadání
Procvičované okruhy:
1. základní charakter textu
2. vztahy mezi slovy
3. význam slov a rčení
4. podmět a přísudek, základní skladební dvojice
5. tvarosloví (slovní druhy, vzory jmen, druhy zájmen a číslovek)
Text A
HALÍ, BELÍ
Jiří Žáček
Halí, belí, halí, belí já mám slona pod postelí,
je to slůně kapesní,
ale zato hodně sní.
Halí, belí, halí, belí čím ho krmím? Petrželí!
Spořádá jí hromadu,
pak se svalí dozadu.
Já mám slona pod postelí,
vejde se tam skoro celý jenom chobot čouhá ven,
když mi přeje dobrý den.

(sb. Aprílová škola)

1. Rozhodni o každém tvrzení, zda platí (ANO), nebo nikoli (NE).
•
•
•

Text je psaný prózou.
Text se skládá ze 3 slok a 12 veršů.
Rýmují se vždy liché verše.

2. Ke slovu z textu postel napiš:
a) slovo nadřazené

b) slovo souřadné

c) slovo zdrobnělé

3. Ke slovu v textu tučně zvýrazněnému napiš antonymum (slovo opačného významu)
4. Ke slovu v textu podtrženému napiš synonymum.
5. Vypiš z textu přídavná jména:
a) dle vzoru mladý

b) měkká

6. Utvoř slovo příbuzné se slovem chobot, které je rodu ženského a urči jeho vzor.
7. Z poslední sloky vypiš všechny základní skladební dvojice.

Text B
Švec Marek měl dva syny, Josku a Janka. Joska byl taky švec, ale hrdý a urputný, s nikým se
nepřátelil, nikdo ho neměl rád. Janek sice nebyl ničím, ale co viděl, to uměl udělat – muselo se mu
ovšem chtít. Byl hodný, ochotný a přitom i hezký, nechtěl se však nic učit. Jeho bratr ho neměl rád
a říkával mu hloupý Janek. Zato otec měl Janka raději než Josku.
Jednou řekl Joska otci: „Milý otče, umím sice dost věcí, ale stejně bych se ve světě ještě
mohl něco přiučit. Nechte mě tedy odejít.“
„Když chceš, bránit ti nebudu,“ odpověděl otec.
A tak Joska odešel do světa.
Byl na cestě už tři dny, když došel na mez. Sedl si a vyndal z mošny kus chleba. Najednou se
kolem něho seběhli mravenci. Lezli po něm, jako by ho o drobky prosili. On je ale smetl a nedal jim
ani drobeček.
„Jen počkej, my ti taky nepomůžeme,“ volali na něho mravenci. Joska si ničeho nevšímal a
šel dál.
(Vzhledem k povaze úloh není uveden zdroj)
1. Rozhodni o každém tvrzení, zda platí. ANO / NE
•
•
•
•
•
•

Text je členěn na odstavce.
Text je psaný prózou.
Text neobsahuje přímou řeč.
Joska byl mezi lidmi oblíbený.
Otec mě oba syny velmi rád.
Janek byl trochu líný.

2. Text je nejspíše:
a) bajka
b) pověst

c) pohádka

d) komiks

3. Napiš, co dělá švec.
4. Co je to mošna?
5. Které z následujících rčení nejlépe vystihuje situaci s mravenci?
a) Bez práce nejsou koláče.

c) Tak dloho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

b) Kdo chce psa bít, hůl si najde. d) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
6. Z 2. věty textu vypiš zájmena a urči jejich druh.
7. U podtržených slov v textu urči slovní druh.
8. Najdi v textu slovo, které je tam použito jak ve tvaru základním, tak jako zdrobnělina.
9. Od základní číslovky tři utvoř číslovku řadovou a zapiš ji slovem i číslicí.
10. Který přepis přímé řeči (v textu vyznačena tučně) na nepřímou je správný.
a) Otec mu odpověděl, že když chce jít, bránit mu nebude.
b) Otec mi odpověděl, že když chci jít, bránit mi nebude.
c) Otec ti odpověděl, že když chceš jít, bránit ti nebude.

