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český jazyk a literatura

přípravný kurz č. 3 šk. rok 2020/21
Téma: práce s textem aneb na co se mě u textu mohou zeptat
Jíme, abychom žili, nežijeme, abychom jedli.
a) 1. Potrava se rozmělňuje pomocí zubů v ústní dutině a tam se také za pomoci

nejpohyblivějšího svalu v těle – jazyka – mísí se slinamy. 2. Již zde začíná za pomoci
složitějších cukrů trávení. 3. Odtud postupuje sousto hltanem a jícnem do žaludku, kde
je dále potrava rozkládána. 4. Trávení všech zbívajících živin (cukrů, tuků, bílkovin)
pokračuje v tenkém střevě, zejména v jeho první části – dvanáctníku. 5. *******
látky postupují tlustým střevem do konečníku, odkud jsou vypuzovány ven (stolice).
b) 6. V tlustém střevě dochází i ke spětnému vracení vody do těla. 7. Pokud je
tento proces narušený, máme řídkou stolici – průjem (opakem je zácpa). 8. Četné
bakterye zpúsobují ve stolici kvasné a hnilobné procesy, které provází vývoj plynů „větry“.
Froněk, J., Delévová I., Lidské tělo – Poznávejme sami sebe. Str. 23

1. O následujících tvrzení rozhodni, zda jsou pravdivá či nikoli. (ANO / NE)
•
•
•
•

Text náleží do věcné literatury.
Trávení začíná v ústní dutině.
Tenké střevo se na rozkládání potravy nepodílí.
Po rozmělnění postupuje potrava hrtanem a jícnem.

2. Vyhledej v textu informaci a odpověz na následující otázky.
a) Co způsobuje problémy se stolicí?
b) Jaká je funkce jícnu?
3. Zapiš počet odstavců, z nichž se text skládá.
4. Vyber z nabídky slovo, které se nejlépe hodí na vynechané místo (****) v textu.
a) výživné

b) odpadní

c) živné

d) všechny

5. Najdi 5 slov, která jsou zapsána pravopisně chybně, a napiš je správně.

6. V části označené b) najdi a zapiš slovo s dvojhláskou.
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7. Od podstatného jména cukr (v textu je v 2. p., č. mn.) utvoř:
a) přídavné jméno

b) podstatné jméno

8. Z prvního větného celku (věty jsou očíslované) textu vypiš:
a)podstatné jméno rodu středního, které se skloňuje podle vzoru město,
b) podstatná jména v 6. pádě, č. j.,
c) 3. stupeň přídavného jména,
d) měkké přídavné jméno.
9. Ke slovu voda napiš 3 slova příbuzná.

10. Z nabídky vyškrtni slova, která nejsou příbuzná se slovem trávení z textu.
a) potrava

b) trávník

c) strávit

d) zatravněný

e) nestravitelný

11. Pomocí změny předpony u slovesa z textu postupují vytvoř dvě další slovesa.

12. Urči a zapiš číslicí počet vět u větného celku č. 3.

13. Z větného celku č. 2 vypiš základní skladební dvojici.
14. Napiš antonymum (slovo opačného významu) ke slovu, které je ve výchozím textu
podtržené.

