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1. LEKCE
vyjadřující změnu, (7) verbum perfektivní s okamžitým
významem, (8) verbum vyjadřující změnu

TEXT
1

(1) NE, (2) NE, (3) ANO, (4) ANO, (5) NE, (6) NE, (7) NE,
(8) ANO
3

(1) prostě, (2) obecenstvo, (3) jenom, (4) setkával jsem … se
kterými jsem si nevěděl rady, (5) dlouho, (6) jednoduše …
neumím, (7) oslovit přímo toho … uvažování, (8) některé
věci

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) štěňaty, (2) zástupci, (3) sólistů, (4) průvodce, (5) správci,
(6) kolegy, (7) Koťata, (8) Klavíristovi, (9) jehňata, (10) cyklisty
2

(1) kuřata, (2) kuřata, (3) kuře, (4) kuřat, (5) kuře, (6) kuřatům, (7) kuřata, (8) kuřata
3

(1) Rajče, (2) rajčata, (3) rajčata, (4) rajčat, (5) rajčat, (6) Rajčata, (7) rajčat, (8) rajčat

6

(1) sepnul, sepjala, (2) Vypnuli, Vypjal, (3) rozepnul, rozepjal
7

(1) ujmul se, (2) obejmuli jsme se, (3) zamknul, (4) sednuli, (5) vytisknuli, (6) najmul, (7) zatnul, (8) dupnul
8

(1) lyžování – helma, (2) hudba – noty, (3) kempování –
stan, (4) aerobik – sportovní obuv, (5) kreslení – tužka,
(6) čtení – brýle, (7) horolezectví – lano a karabina, (8) rybaření – prut, (9) malování – štětec, (10) parašutismus –
padák
9

(1) ANO, (2) ANO, (3) ANO, (4) NE, (5) ANO, (6) ANO,
(7) ANO, (8) ANO, (9) ANO, (10) ANO
10

(1) přítelkyní … manželkou, (2) snoubenec, (3) partnerka,
(4) spolužáků, (5) manžel, (6) partnerem, (7) kamarádka,
(8) spolužačky … kamarádka/přítelkyně, (9) snoubence,
(10) přáteli
11

(1) profilu, (2) závisti (3) hlavu, (4) svědomitý, (5) žehlila,
(6) potřebu, (7) čas, (8) kontaktu, (9) koťata, (10) houby,
(11) oběd

4

(1) šéfkuchař – nom. sg., subjekt; masa – gen. sg., atribut,
(2) správném – lok. sg., adverbiální funkce; místě – lok.
sg., adverbiální funkce, (3) všichni – nom. sg., subjekt,
(4) víkend – nom. sg., subjekt; roce – lok. sg., adverbiální
funkce, (5) nevydržení – dat. sg., neprospěch, (6) ulicemi –
instr. pl., vyjádření místa, (7) mládence – ak. pl., objekt,
(8) klikaté – lok. sg., adverbiální funkce, cestičce – lok.
sg., adverbiální funkce, lesa – gen. sg., neshodný atribut

ZOPAKUJTE SI
1

(1) za, (2) na, (3) s, (4) po, (5) během, (6) Na, (7) s, (8) o/na/
během, (9) se, (10) X, (11) Z, (12) X, (13) do, (14) Ve, (15) X,
(16) po, (17) Ze, (18) přes, (19) v, (20) v, (21) X, (22) do
2

5

(1) verbum perfektivní s okamžitým významem, (2) verbum vyjadřující změnu, (3) verbum perfektivní s okamžitým významem, (4) verbum vyjadřující změnu, (5) verbum perfektivní s okamžitým významem, (6) verbum

4

(1) Včera jsme se spolu v klubu dobře pobavili. (2) Určitě
se ti zítra ozvu. (3) Však jsem ti o tom už tenkrát říkal. /
Však jsem ti o tom říkal už tenkrát. (4) Mohl bys mu
předat ten dárek od nás co nejdříve? / Mohl bys mu ten
dárek od nás co nejdříve předat? (5) Určitě se můžeme

1. LEKCE

domluvit na ceně hned teď. (6) Jak dlouho už to o nich
víš? (7) Na něj se určitě můžeš spolehnout. / Určitě
se na něj můžeš spolehnout. (8) S tím se nikdy nikomu nesvěřuj! Nesvěřuj se s tím nikdy nikomu! (9) Ten
váš Roman je ale šikovný. (10) Tu knihu jsem koupila
našemu Pavlovi jako dárek. / Jako dárek jsem koupila
našemu Pavlovi tu knihu. / Tu knihu jsem koupila jako
dárek našemu Pavlovi.
3

(1) k jezeru, (2) přečtu, (3) připravím, (4) bylo, (5) přátel,
(6) a proto, (7) věděli, (8) koupí, (9) jedl, (10) knihy
4

(1) Mnoho lidí si myslí, že koníčky jsou důležitou součástí jejich života. (2) Celý život se zajímal o staré slovanské legendy. (3) Už víš, kdo bude během dovolené
hlídat vašeho psa? (4) Když byl starší, rád chytal ryby.
(5) Děti dnes v čase po vyučování pěstují různé aktivity.
(6) Už máte vybráno? (7) Už od dětství se věnoval různým
sportům. (8) Moc ráda čtu a pletu. (9) Češi mají v oblibě
chataření. (10) Byla známou sběratelkou porcelánových
panenek.

6

Jaromír Jágr je slavný český hokejista, který od roku
2018 hraje za český extraligový klub Rytíři Kladno. Narodil se 15. února 1972 v Kladně. Když byl malý, jezdil
na prázdniny za svým dědečkem do Nezdic, kde začal
poprvé trénovat hokej. V Kladně studoval na Střední
průmyslové škole, studium ale kvůli tréninkům nedokončil. Maturitu udělal až v roce 2002. Od roku 1990
hrál za americké a kanadské kluby Pittsburgh Penguins,
Washington Capitals, New York Rangers apod., kde
působil až do roku 2018. Mezi Jágrovy největší české
úspěchy patří zlatá medaile z olympijských her v Naganu v roce 1998 a dvě zlaté medaile z mistrovství světa
2005 a 2010. V NHL byl také úspěšný. Získal dva Stanley
Cupy, pětkrát cenu pro nejproduktivnějšího hráče,
cenu pro nejužitečnějšího hráče za ročník 1998–1999
a stal se nejstarším hráčem, který vstřelil hattrick. Je
celosvětově respektovanou osobností v oblasti sportu,
řadí se mezi nejlepší hokejové hráče všech dob a čeští
fanoušci ho milují.

5

(1) tužkou (instr. sg.), (2) Jana (nom. sg.), (3) léky (akuz.
pl.), (4) hadů a pavouků (gen. pl.), (5) lékaři (dat. sg.),
(6) večeři (lok. sg.), (7) autobusem (instr. sg.), (8) jí (dat.
sg.), (9) Mirku (vok. sg.), (10) ho (akuz. sg.)
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5

2. LEKCE
7

TEXT

(1) na, bez, uvnitř, u, mezi, z(e), mimo, o, k, od
(2) kolem, blízko, kvůli, během
8

2

Perfektivum: připravit, napsat, vyplnit, okecat, dostat,
naučit se, zvládnout, ztratit, prokázat, stáhnout
Imperfektivum: připravovat, psát, vyplňovat, okecávat,
dostávat, učit se, chodit, zvládat, ztrácet, prokazovat,
stahovat, jít
3

(1) babizna, (2) okecávat, (3) komp, (4) průser, (5) prosrat
něco

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) génia, (2) Géniem, (3) géniové, (4) génie, (5) génius,
(6) génie, (7) génius, (8) génia

Široký – široká, Prej – prý, ségru – sestru, špičatý – špičatá,
ségra – sestra, čokoládový – čokoládové, táákovýhle – takovéhle/takovéto, cejtím příjemnej vlhkej flíček – cítím příjemný
vlhký flíček / příjemnou vlhkou skvrnu, poslala do háje – odmítla, Tajný – tajné
9

Vážený pane Nováku,
kontakt na Vás jsem dostala od svého kamaráda Petra Dvořáka. Petr říkal, že se zajímáte o auta a že mi určitě pomůžete. Chtěla bych Vás poprosit, jestli byste se mohl podívat
na mé auto. Jedná se o BMW, rok výroby 2015, jezdí dobře,
ale v poslední době má velkou spotřebu benzínu a po nastartování příliš kouří. Prosím Vás, mohli bychom se domluvit,
že přivezu auto v pátek do Vašeho servisu?
Mockrát děkuji, s pozdravem Kamila Veselá

ZOPAKUJTE SI

2

(1) orchideách/orchidejích, (2) orchideje/orchidey, (3) orchidejí, (4) orchideu, (5) orchidejí, (6) Orchideám/Orchidejím, (7) orchidejí, (8) orchidejí
3

(1) virem, (2) viru, (3) virů, (4) Virus, (5) viry, (6) virech,
(7) virům, (8) virům
4

uklidím, nakoupím, uvařím, upeču, umyju nádobí, vytřu podlahu, vyleštím skleničky, utřu talíře, vynesu odpadky, vyperu, usuším, vyžehlím, poskládám, uklidím
prádlo, upletu svetry, zašiju ponožky, pak si odpočinu
5

(1) vydělávat, (2) sázet, (3) půjčovat, (4) sehnat, (5) pořizovat, (6) skládat, (7) nacházet, (8) rozvést, (9) překládat,
(10) rozepínat
6

(1) o, (2) Uvnitř, (3) Bez, (4) Mimo, (5) Od, (6) k, (7) Na,
(8) Kvůli, (9) U, (10) Ze, (11) Kolem, (12) mezi, (13) Během,
(14) Blízko

6

1

(1) Byt mojí maminky je ekologický a moderní. (2) Kdybych měl víc peněz, poslal bych je neziskové organizaci.
(3) Dej mi tu plastovou láhev a já ji hodím do kontejneru.
(4) Můj kolega ještě nikdy nevyhrál cenu za svůj ekologický program. (5) Děláš něco pro zlepšení životního
prostředí ve vašem městě?
2

Předpověď počasí
Dnes bude na území Česka oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo dešťovými přeháňkami. Na Moravě
bude tepleji než v Čechách, teploty se tak budou pohybovat od devíti do patnácti stupňů. Foukat bude mírný
vítr o rychlosti asi dvanáct m/s. Večer se ochladí na pět
stupňů, v noci může i mrznout. Předpověď na víkend
je optimistická. Čeká nás jarní počasí, bude slunečno
a teploty stoupnou až na sedmnáct stupňů.
3

(1) Raději jsem si sedl sem, tam na větru jsem úplně
mrzl/mrznul. (2) Koukl/Kouknul jsem se na to o víkendu

2.
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a začal jsem na tom pracovat. (3) Vzal jsem kamaráda
z Německa na výlet po českých hradech. (4) Maminka
objala své děti. (5) S tím zdravým jídelníčkem jsi zhubl
a omládl. (6) Na léto si pronajal/pronajmul dům na pláži. (7) Nezapnul si pořádně bundu a nastydl. (8) Večer
jsem si brzo lehl do postele, protože jsem byl unavený.
(9) Děti venku často jen tak blbly/blbnuly. (10) Oblečení
na sluníčku brzy uschlo.

1.
2. LEKCE
LEKCE

4

(1) Byl … nebyl, (2) měl, (3) nebyl … byl, (4) nebyl, (5) Opisoval,
imitoval, zkoumal … přepisoval. (6) Byl … dalo (7) Byl …
projevoval, (8) Byl, (9) Seděl, hrál, vynikal … stával
5

(1) při jedné slavnostní příležitosti, (2) oříšky a cukrem,
(3) v Mariánských Lázních, (4) Podle jiných historických
pramenů, (5) na současné balení, (6) „U Tří bažantů“,
(7) do, (8) v jiných městech

7

3. LEKCE
6

TEXT

(1) pro potřeby, (2) pod podmínkou, (3) za účelem, (4) z hlediska, (5) počínaje, (6) na základě, (7) bez ohledu na,
(8) ve spolupráci
10

1

(1) NE, (2) ANO, (3) NE, (4) ANO, (5) NE, (6) ANO, (7) NE,
(8) NE, (9) ANO
3

(1) ohnout (zahnout: nelze použít), (2) začínaly (počínaly:
lze použít), (3) zakousli (překousli: nelze použít), (4) vnutit (přinutit: nelze použít), (5) poslal (odeslal: lze použít),
(6) Vešla (přišla: lze použít), (7) dopadla (přepadla: nelze
použít), (8) spadl (upadl: lze použít)

(1) zastupitelstva, (2) kandidát, (3) hlasů, (4) náhradníkem, (5) lídra, (6) členem, (7) poradce, (8) kandidátky,
(9) poslancem, (10) sněmovně
11

(1) lídryně politické strany, (2) kandidátka na prezidentský úřad, (3) poslankyně za náš kraj, (4) radní zodpovědná
za školství, (5) zastupitelka v naší obci, (6) předsedkyně
komise, (7) volička této strany, (8) hejtmanka sousedního
kraje
12

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) datu, (2) tématu, (3) studiu, (4) dilema, (5) alba, (6) Schémata, (7) fóry, (8) traumata, (9) víza, (10) gymnáziem,
(11) Kolosea, (12) dramatem
2

(1) lyceum, (2) lyceum, (3) lyceích, (4) lycea, (5) lycea, (6) lycea, (7) lycea, (8) lyceu, (9) lycea
3

(1) Astma, (2) astmatu, (3) astmatem, (4) astmatem, (5) astmatu, (6) astmatu, (7) astmatem
4

(1) vyšlo, (2) Povedlo, (3) došlo, (4) Došla, (5) Přivedla,
(6) vyjde, (7) ušli, (8) Převedla, (9) přišel, (10) neujde,
(11) projít, (12) uvidíte, (13) přišlo, (14) ucházet

(1) krajina, (2) volič, (3) soudce, (4) předseda, (5) ombudsman, (6) vláda, (7) jmenovat, (8) volitelný
13

(1) Byl politikem a jako předseda strany měl velký vliv.
Politikařil, aby dosáhl svého cíle. (2) Dva poslanci hlasovali proti návrhu zákona. V rádiu hlásili, že bude pršet.
(3) Rok pracovala jako ministryně školství. V roce 2005
se stala mistryní světa ve střelbě. (4) Už jako mladý dělal
starostu ve své vesnici. Rodiče mají s dětmi stále nějaké
starosti. (5) Poslanec působí v parlamentu, vyslanec reprezentuje svou zemi v zahraničí a pracuje na ambasádě. (6) Zastupitele volíme, aby nás zastupovali. Zástupce
našeho ředitele je docela mladý. (7) Dobrovolník pracuje
bez odměny. Ke všem byl vždycky laskavý, byl to takový
dobrák. (8) Venku se spustil silný déšť. Násilné protesty
potlačila policie.

ZOPAKUJTE SI

5

(1) u (orientovanost), (2) do (dynamičnost), (3) pod (orientovanost), (4) ze (rušení kontaktu), (5) z (rušení kontaktu),
(6) v (statičnost), (7) v (statičnost), (8) od (kontakt), (9) do
(dynamičnost), (10) na (dynamičnost), (11) po (dynamičnost), (12) na (statičnost)

8

1

(1) přeletělo, (2) obletěl, (3) projedeš … přijedeš, (4) odjet,
(5) přejít, (6) vjedeš, (7) Vyjdeme … sejdeme, (8) vzlétlo
2

(1) Kvůli, (2) V rámci, (3) od, (4) Počínaje, (5) včetně, (6) nemluvě o, (7) napříč, (8) ohledu na

3. LEKCE

3

(1) radiem, (2) sárí, (3) Jižní Koreje/Korey, (4) rytmu,
(5) ideje/idey, (6) Herkulovi, (7) kombiné, (8) Skarabeové
4

(1) E, (2) F, (3) D, (4) A, (5) C, (6) G, (7) B, (8) H
5

Často jsem přemýšlel, proč jsme se obrazně řečeno
stahovali do ulity, když se v našem okolí dělo něco, co
se nám nelíbilo, co porušovalo daná pravidla a vadilo
nám. Proč jsme nepožádali muže kouřícího na zastávce pod nápisem „Kouření zakázáno“, aby buď cigaretu

3. LEKCE

típnul, nebo šel kouřit za hranice zastávky? Proč jsme
neupozornili osoby předbíhající frontu u jezdících
scho dů, že se mají zařadit na konec? Proč jsme se
nezeptali policistů, kteří projížděli ulicí kolem aut
zaparkovaných u chodníku, proč nezasáhli? Proč jsme
neupozornili člověka plivajícího na ulici, že roznášel
bacily? Proč jsme nesdělili lidem halasně se vybavujícím v autobusu, že rušili ostatní cestucí? Proč v tramvaji nepožádáme hlučnou mládež, aby se utišila? A co
na silnicích, na úřadech, v prodejnách, u lékařů…? Báli
jsme se? Mlčky jsme přihlíželi, poslouchali, přivírali
oči, otáčeli hlavu nebo předstírali zaujetí něčím jiným…

9

4. LEKCE
zahradu přivezli okrasné kamení. (10) Loďstvo je na
moři.
3

TEXT
3

svíčkovou (jen sg.), pečivo (jen sg.), příbor (pl. příbory),
zručnosti (jen sg.), maso (pl. masa = různé druhy masa),
rytmus (pl. rytmy), host (pl. hosté/hosti), talířkem (pl.
talířky), zajímavost (pl. zajímavosti), počest (jen sg.)

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA
1

Pomnožná

Hromadná

Látková

Ostatní

Vánoce
(lok. pl.)

listí
(ak. sg.)

uhlím
(instr. sg.)

dům
(nom. sg.)

kalhoty
(ak. pl.)

stromovím
(instr. sg.)

olej
(ak. sg.)

díru
(ak. sg.)

prázdniny
(ak. pl.)

dveře
(nom. pl.)

narozeniny
(ak. pl.)
brýle
(ak. pl.)

dříví
(ak. sg.)

vodstvo
(nom. sg.)

mouku
(ak. sg.)

cement
(nom. sg.)

pískem
(instr. sg.)
vodou
(instr. sg.)
beton
(nom. sg.)
kávu
(ak. sg.)

cukrem
(instr. sg.)
mlékem
(instr. sg.)

babičce
(dat. sg.)

dřevníku
(gen. sg.)

průvanem
(instr. sg.)
paprsky
(nom. pl.)
rozlohy
(gen. sg.)

skupina
(nom. sg.)

živočichů
(gen. pl.)
hmyz
(nom. sg.)
dědeček
(nom. sg.)

2

(1) Žactvo celé školy šlo do ZOO. (2) Sluneční paprsky
prosvítaly stromovím. (3) Papoušek má krsně barevné
peří. (4) Dědečkovi uletělo celé včelstvo. (5) Celé letectvo
USA vzlétlo. (6) Kolem lesní cesty roste maliní. (7) V dřezu je hodně nádobí. (8) Na Vánoce se peče cukroví. (9) Na

10

(1) dětskýma očima, (2) velkými oky. (3) třemi nohami,
(4) vlastníma rukama, (5) vteřinovými ručičkami, (6) zlatýma rukama, (7) silnými rameny, (8) rozbitými uchy
4

(1) ručičkami, (2) oka, (3) ramenou, (4) uraženými uchy,
(5) nohy, (6) očima, (7) malinkýma ručičkama, (8) rovnýma nohama, (9) mastnými oky, (10) nohami … nohama,
(11) kolena, (12) uši
5

(1) kovových mincí, (2) vody, (3) zahraničních turistů,
(4) čerstvého česneku, (5) zlodějů, (6) modrých triček.
(7) gumových puků, (8) ryb
6

(1) několik/málo/pár, (2) několik, (3) několik/pár, (4) několik/málo/pár, (5) Několik/hodně/mnoho, (6) hodně/mnoho,
(7) několik/pár, (8) hodně/mnoho … málo/trochu/trošku
7

(1) Letos vypěstovali jen málo ovoce. (2) Každý den
dělají moc úkolů. (3) Dnes chybělo několik studentů.
(4) Potřebujeme trochu soli. (5) Pár turistů na výletě zabloudilo. (6) Na festival nominovali více filmů. (7) Do
této restaurace chodí dost lidí. (8) Hodně lidí vyplouvá
z přístavu brzy ráno.
8

(1) F, (2) J, (3) B, (4) H, (5) E, (6) G, (7) A, (8) I, (9) D, (10) C
9

(1) Nejdřív musíme nakrájet brambory. (2) Šlehačku ušleháme za 5 minut. (3) Po obědě musíme umýt nádobí.
(4) Dej pozor, ať tu polévku nepřesolíš. (5) Ráda bych si
osladila kávu. (6) Nakonec můžeme dezert pocukrovat.
(7) Do hrnku nalijeme 0,5 litru vody. (8) Směs musíme
pořádně zamíchat.
10

a) (1) přidáme, (2) Rozdrobíme, (3) nasypeme, (4) přidáme, (5) přilijeme, (6) za/promícháme, (7) uděláme,
(8) z/vypracujeme, (8) za/přikryjeme
b) (1) osolíme, (2) opečeme, (3) vyjmeme, (4) přidáme,
(5) o/usmažíme, (6) položíme, (7) přidáme, (8) pod-
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lijeme, (9) poléváme, (10) vyjmeme, (11) zahustíme,
(12) v/při/zamícháme
c) (1) popisuje, (2) zahrnuty, (3) odráží, (4) poznáváme,
(5) ovlivňuje, (6) vypijeme, (7) zkrátit, (8) prodloužit,
(9) přemýšlet

ZOPAKUJTE SI
1

(1) klimatu, (2) gymnáziích, (3) astmatem, (4) kritéria, (5) schématům, (6) pódiu, (7) sanatoriem, (8) témata
3

(1) formou, (2) Kvůli, (3) ve znamení, (4) Vlivem, (5) středem, (6) u příležitosti, (7) ohledně, (8) Na základě
4

5

(1) policií, (2) kritérií, (3) cyklech, (4) akvárium, (5) dramatu, (6) drogériích, (7) terária, (8) tématu … studií, (9) génia,
(10) ideí
6

Časopis The Economist označil rok 2019 za rok veganství. Lidí, kteří se vzdávají masa a živočišných výrobků,
totiž stále přibývá. v lednu také už posedmé začne výzva
Veganuary, kdy lidé zkusí jíst celý měsíc vegansky. Lze
už po tak krátké době pozorovat změny v lidském těle?
Podle studií může lidský organizmus zareagovat na změnu stravy asi po třech měsících, kdy se změní střevní
mikroflóra. Lidé, kteří se pro veganství rozhodnou, ale
říkají, že změny pociťují i dříve, třeba za pár týdnů. Ale
i na měsíc to jistě má smysl. Spousta lidí, kteří takovou
stravu vyzkouší, si díky tomu aspoň uvědomí, že to
jde. Na druhou stranu zdaleka ne každý, kdo se rozhodne
stravovat vegansky, vydrží.

Vajíčková pomazánka, Suroviny, 3 vajíčka, 1 lžička plnotučné hořčice, 1 lžíce měkkého másla, 2 lžíce pomazánkového másla, čerstvá pažitka, sůl
Postup
Vejce uvařte natvrdo, oloupejte, rozkrojte na poloviny.
Bílky nastrouhejte do misky, žloutky smíchejte s máslem a hořčicí. Přidejte do misky všechny ingredience
a dobře zamíchejte. Místo pažitky můžete použít jarní
cibulku.
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6

TEXT

(1) Co tě nezabije, (2) který ti předepsal doktor, (3) Co
je v domě, (4) co vidíte, (5) Kdo dřív přijde, (6) kdo dnes
nepřišel, (7) Kdo se moc ptá, (8) kdo to ukradl
7

1

(1) O živočichovi. (2) Zcela jistě je to pravda. (3) Létá.
(4) Ne, jen několik. (5) V tmavých prostorech (sklep, starý
hrad). (6) Ne, olizuje vytékající krev. (7) Jiní živočichové.
(8) Ano.
3

(1) která (VZTAŽNÉ) … aby (SPOJKA), (2) kdo (VZTAŽNÉ), (3) Když (SPOJKA), (4) co (VZTAŽNÉ), (5) Než
(SPOJKA), (6) dokonce (SPOJKA), (7) kdy (VZTAŽNÉ)

(1) … o povinnostech, které všichni dobře znají. (2) … obraz, který namaloval Picasso. (3) Ve chvíli, kdy na ni musel čekat, si četl. (4) … román, který si půjčil… (5) … bundu,
která odolá… (6) … představení, které vybrala. (7) … pražírnu kávy, ve které většinou praží… (8) … na fotografii
z výletu, kterou držel… (9) Za vysokým plotem, který byl
přímo před námi, se objevil… (10) Zítra se v Národním
divadle hraje představení, které bych ráda viděla.
8

(1) štěstí, (2) jmelím, (3) starého, (4) lichý, (5) šupina, (6) kosti, (7) drůbež, (8) řetěz, (9) čočku, (10) prádlo

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(1) dvěma, (2) dva, (3) dvou, (4) dvěma, (5) dva, (6) dvou,
(7) dvěma, (8) dvou, (9) dvě, (10) dvěma
2

(1) oběma, (2) obou, (3) Oběma, (4) obě, (5) oběma, (6) obou,
(7) oběma, (8) oběma, (9) obou, (10) oba
3

(1) Tamty/Tyto květiny uvadly, protože neměly vodu.
(2) Tamty/Tyto hodiny se zastavily, musíme koupit novou baterku. (3) Tamto/Toto okno je otevřeno, protože
je horko. (4) Tamten/Tento pes zaštěkal, protože kolem
plotu šel cizí člověk. (5) Tamty/Tyto knihy musím zanést,
protože je mám dlouho půjčené z knihovny. (6) Tamten/Tento student nepřišel, protože byl nemocný. (7) Tamti/Tito hasiči uhasili oheň, pak smotali hadice. (8) Tamten/Tento vynálezce sestrojil žárovku a stal se slavným.
4

(1) kohosi, (2) čemsi, (3) čímsi, (4) kohosi, (5) cokoli, (6) čemukoli, (7) kýmkoli, (8) komsi
5

(1) které, (2) kteří, (3) kdy, (4) kteří, (5) kterému, (6) kdo,
(7) kde, (8) který, (9) kdo, (10) který
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ZOPAKUJTE SI
1

(1) ruce, (2) uším, (3) ok, (4) rameni, (5) očí, (6) kolenech/kolenou, (7) noze, (8) ucha
2

(1) Zdravý životní styl je pro organismus důležitý. / Kamarádka jí zdravě. (2) To jídlo je moc tučné. / Důležitá
slova vyznač tučně. (3) Můj dědeček je laskavý člověk. /
S klienty vždy mluvila laskavě. (4) Na snídani si ráda
dávám čerstvý chleba s máslem. / Ty jahody jsou čerstvě
utržené z naší zahrádky. (5) Ten dort nebyl moc sladký. /
Spi sladce. (6) Koupil si špatnou knihu. / Dnes je mi
trochu špatně. (7) Ten čaj je opravdu lahodný. / Káva
chutná opravdu lahodně. (8) Děkuji, oběd byl výtečný. /
Maminka vaří výtečně.
3

Černé kočky jako symbol čarodějnic, štěstí i lásky
Černé kočky jsou již od dávné minulosti spojovány
s magií a tajemstvím. V Egyptě byly kočky oblíbené
a také uctívané. Když začal středověk, černé kočky
se spojovaly se satanem a čarodějnicemi. Od té doby
nejsou černé kočky moc oblíbené. Pro námořníky ale
byly symbolem štěstí. Věřili, že jim černá kočka přinese
na plavbě štěstí a že se v pořádku vrátí domů. V někte-
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rých částech světa zase věří, že černé kočky mohou
přinést lásku. V Japonsku svobodné ženy, které vlastní
černé kočky, přitahují více mužů. V Irsku je černá kočka
tím nejlepším svatebním darem, protože tak přejete lidem šťastné manželství a hodně lásky.
4

(1) Na přednášce bylo málo studentů. (2) V košíku je
ještě několik jablek. (3) Na výstavě v Praze bude určitě
moc lidí. (4) Do koláče budu potřebovat trochu rozinek.
(5) Ve školce odpoledne zůstalo jen pár dětí. (6) Na konferenci je letos více hostů než loni. (7) Bude pro hosty
na stole dost vidliček a nožů? (8) Opravdu je v tom supermarketu tolik druhů ovoce a zeleniny?
5

1) Listí na stromě zežloutlo. (2) Prosím tě, kup cestou
z práce vodu. (3) Na dovolenou si vezmu oboje plavky.
(4) Objednali jsme si dvě kávy a třikrát pivo. / Objednali
jsme si dvě kávy a tři piva. (5) Žactvo muselo opustit
při poplachu školu. (6) Přečetla jsem už několik Jirásků.
(7) Námořnictvo se připravovalo k vyplutí. (8) Všechen
dobytek/skot byl vyhnán na pastvu.
6

(2) Při nehodě si zranil jednu plíci. / V obou plicích měl
zánět. (6) Po nemoci měl jen jednu ledvinu. / Ledviny
jsou párový orgán. (8) Včera jsem ztratila levou rukavici. / Musím si koupit nové rukavice.

8

Českobratrská církev evangelická má dlouhou tradici
a její kořeny sahají až do české reformace na konci
14. století, která začala o sto let dříve než reformace
světová, reprezentovaná Martinem Lutherem a Janem
Calvinem. Tehdy došlo v Čechách k úsilí o nápravu církve, což vedlo k reformnímu hnutí, k odtržení od Říma.
Teolog a rektor pražské univerzity Jan Hus usiloval
o lepší poznání Bible a o obnovu církve. Po jeho smrti
upálením se reformní hnutí dalo do pohybu. Z radikálních husitských kruhů se v druhé polovině 15. století
oddělila nová reformní generace. Vznikla Jednota bratří českých, ovlivněná učencem Petrem Chelčickým.
Dokladem toho je především překlad Bible z původního
jazyka, vydávaný v šesti svazcích v letech 1579–1593
v bratrské tiskárně v Kralicích na Moravě, známý jako
Bible Kralická. Jednota bratrská, jejímž posledním
biskupem byl teolog, humanistický filozof a evropsky
proslulý reformátor školství Jan Amos Komenský,
představuje vpravdě vrchol české reformace. Komenský,
na zahraniční univerzitě vzdělaný protestantský kněz,
byl donucen opustit české země kvůli vítězství protireformace.
9

do, se, pro, je, nebude, se

7

osmažíme – nasmažila – dosmažíme; vylijeme – zalijeme – přilijeme; nakrájíme – na/pokrájíme – vykrájíme;
vmícháme – rozmícháme – smícháme; vsypeme – odsypeme – posypeme
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TEXT
2

(1) ANO, (2) ANO, (3) NE, (4) ANO, (5) ANO, (6) ANO,
(7) NE, (8) NE
3

(1) Prověřte všechny recidivisty…, (2) Kontaktujte svědky..., (3) Zavolejte policejního psychologa..., (4) Vyhledejte v archivu dokumenty..., (5) Získejte záznam...,
(6) Odveďte zadrženého..., (7) Odvezte poškozené...,
(8) Zajistěte...

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA
1

(2) Pospěš si! (4) Uteč! (5) Pojďme už domů. (6) Dávejte
pozor na cestu. (8) Pojďte dál! (9) Umyj, prosím, nádobí.
(13) Pojďme do kina.

(9) Vždycky jsem toužila po tom, abych si zazpívala
v opeře. (10) Je zakázáno, abychom se vykláněli z oken.
(11) Byl vydán zákaz, aby někdo vycházel z domu po
desáte hodině večer. (12) Rozhodla se, že bude sledovat
ohňostroj.
6

(1) Babička se rozhodla usmažit řízky. (2) Přítel mi poradil změnit práci. (3) Slíbil jste mi dodělat všechna cvičení
na straně 5. (4) Sestra chce prodat chalupu do dědečkovi.
(5) Po umytí nechává nádobí samo oschnout. (6) Je nutné
celou záležitost pečlivě vyšetřit. (7) Jejím velkým přáním
bylo moct studovat v zahraničí. (8) Rozhodl se použít
jiný druh materiálu.
9

(1) do, (2) nad, (3) pro, (4) nastavit, (5) na, (6) vylámali,
(7) k/na/pro, (8) vyplatí, (9) na, (10) Na, (11) používáte,
(12) na, (13) na, (14) prolomit, (15) z, (16) v, (17) v, (18) na,
(19) napodobuje, (20) do
10

(1) moto – heslo, (2) loupeže – krádeže, (3) kriminál – kriminálník, (4) advokát – soudce, (5) zdraví – zdravotnictví,
(6) počasí – klimatu, (7) pachatelé – svědci, (8) potopy –
záplavy

3

(1) vypněte, (2) zavři, (3) dávej, (4) pospěšme si, (5) nechoďte, (6) uzdrav se, (7) ukliďte, (8) pojďme, (9) nepijte,
(10) zapněme, (11) nefoť, (12) neotvírej

11

(1) jednotlivci, (2) vyspělém, (3) cítíme, (4) Odpradávna,
(5) chování, (6) evolučně, (7) přežili, (8) nebezpečí, (9) fantastickým, (10 ) současnosti, (11) budoucnost

4

(1) Zejména v době dovolených byt nebo dům dobře zajistěte. (2) Dodržujte všichni základní bezpečnostní pravidla. (3) Pořiďte si fotografie svých cenností... (4) Zapište
si výrobní čísla elektroniky. (5) Rozhodně nesdílejte během dovolené fotky... (6) Udržujte dobré vztahy se sousedy... (7) Vybavte byt nebo dům bezpečnostními systémy.
(8) Pořiďte si bezpečnostní dveře a alarm. (9) Vybavte
dům také chytrým systémem... (10) Spolupracujte také
s policií a přihlašte se do systému….
5

(1) Je škodlivé, když kouříme. (2) Máte možnost, abyste
si opravili známky. (3) Je zbabělé, když si někdo troufá
na slabší. (4) Poslal ho, aby šel spát. (5) Chci, abych se
naučil hrát na kytaru. (6) Přišlo rozhodnutí, že studenta vyloučíme ze školy. (7) Je slušné, když pozdravíme.
(8) Jeli jsme na dovolenou, abychom si odpočinuli.

14

ZOPAKUJTE SI
1

(1) na, (2) v, (3) o, (4) na, (5) o, (6) se, (7) při, (8) přes, (9) v,
(10) v, (11) v, (12) v, (13) po, (14) s, (15) na, (16) bez, (17) na,
(18) v
2

(1) dvěma, (2) oběma, (3) dvě, (4) obou, (5) dvou, (6) oběma,
(7) oběma, (8) dva
3

(1) kam, (2) kterého/co, (3) kdy, (4) jaké/jak, (5) který/co,
(6) kde, (7) kterých, (8) jaká
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4

(1) tamtu, (2) tamten, (3) tamtěm, (4) tamtěch, (5) tamtěmi, (6) tamty, (7) tamtoho, (8) tamté
5

(1) tohoto, (2) této, (3) těmito, (4) těchto, (5) těchto, (6) Tímto, (7) těmto, (8) těmto
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7. LEKCE
8

ČTENÍ
1

(1) NE, (2) ANO, (3) NE, (4) ANO, (5) ANO, (6) ANO,
(7) NE, (8) NE

(1) rodný list, (2) občanský průkaz, (3) oddací list, (4) vysokoškolským diplomem. (5) řidičský průkaz (6) občanský průkaz … cestovní pas, (7) křestní list, (8) úmrtní list

ZOPAKUJTE SI
1

3

(1) se: NE, (2) před: NE, (3) si: ANO, (4) dnes: NE, (5) se:
ANO, (6) tam: ANO, (7) do: NE, (8) už: ANO, (9) až: ANO,
(10) však: ANO

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA

(1) Zavřete okno! / Zavřel byste okno? (2) Nezapomeň
koupit mléko! / Koupil bys mléko? (3) Umyj a utři nádobí! / Umyla a utřela bys nádobí? / Mohla bys umýt a utřít
nádobí? (4) Nekuř! / Přestal bys kouřit? (5) Doneste mi
dokumenty! / Donesla byste mi dokumenty? (6) Buďte
potichu a poslouchejte mě! / Byly byste potichu a poslouchaly mě? / Mohly byste být potichu a poslouchat mě? (7) Pojďme do kina! / Nešli bychom do kina?
(8) Mluvte tiše! / Mohli byste mluvit tiše?

2

(1) Ať, (2) Jen, (3) Nechť, (4) Snad, (5) Kéž, (6) Prý,
(7) Ano, (8) Což, (9) Kdyby tak, (10) ale, (11) Ne,
(12) Klidně
4

(1) I když si zasloužil pozornost, nevěnovali jsme mu
ji. (2) Přesvědčil jsem se o tom, že jsem měl pravdu.
(3) Měla jsem ji velmi ráda, a proto jsem jí nechtěla ublížit. (4) Poslouchali jsme ho celou dobu, ale nerozuměli
jsme mu. (5) Očekávala jsem to už včera, ale dorazilo
to až dnes. (6) Chtěli jsme se jí zeptat, protože jsme
to nepochopili. (7) Všude jsem to hledala, ale bohužel
jsem to nenašla. (8) Prohlédli jsme si město a šli jsme si
koupit večeři. (9) Snažil jsem se, abych jí byl už konečně
představen. (10) Zavolal na mě, ale když jsem se neozval,
šel mě hledat.
5

bohužel, konečně, ale, už, až
6

(1) C, (2) F, (3) E, (4) A, (5) B, (6) G, (7) D
7

(1) nespravedlivý/nefér, (2) nečestný, (3) neupřímný, falešný, (4) nedbalý, lajdácký, (5) bezohledný, (6) nepořádný,
(7) nespolehlivý
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2

(1) Přikázal jí odejít. (2) Slíbila uklidit a vyprat. (3) Poradila mu zeptat se na informacích. (4) Nechala ho rozhodnout se sám. (5) Slyšeli jsme štěkat psa. (6) Líbí se mu
malovat. (7) Lékař mu doporučil přestat kouřit. (8) Viděla
ho přicházet.
3

(1) Plánovali jsme, že budeme cestovat po Africe. (2) Je
slušné, když zdravíte lektory a lektorky. (3) Bude lepší,
když to uděláme dnes. (4) Nechali je, aby stáli venku.
(5) Líbí se mi, když tančím. (6) Cítili, že přichází bouřka.
(7) Nařídili mu, aby ihned odjel. (8) Je nutné, abychom
dodržovali zákony.
4

Řidičský průkaz
Kdybych si udělal řidičák, byl bych konečně svým pánem. Koupil bych si nějaké kvalitní auto, abych měl
jistotu, že se na něj můžu spolehnout. Auto by mělo
totiž několik výhod.
Mohl bych jezdit autem do práce, ale hlavně bych mohl
konečně cestovat tam, kam bych chtěl.
Taky bych nemusel v dešti čekat na autobus. Mohl bych
si pohodlně nakoupit v supermarketu všechno, co bych
potřeboval. Navštěvoval bych i více kamaráda, který
bydlí v sousedním městě. Bohužel bych si ale už u něj
nedal pivo, protože kdybych se napil alkoholu, nesměl
bych řídit.

7. LEKCE

5

(1) programový – programovat, (2) mailový – mailovat,
(3) kontrolní – kontrolovat, (4) diskuzní – diskutovat,
(5) funkční – fungovat, (6) informační – informovat,
(7) filmový – filmovat, (8) kempový – kempovat
6

(1) bezpečnější – nejbezpečnější, (2) rychlejší – nejrychlejší, (3) vzácnější – nejvzácnější, (4) vyšší – nejvyšší,
(5) lepší – nejlepší, (6) chudší – nejchudší, (7) krutější –
nejkrutější, (8) silnější – nejsilnější

7. LEKCE

7

(1) leckým, (2) leckomu, (3) leckom, (4) Leckdo, (5) Leckomu … leckdo, (6) leckoho, (7) leckom, (8) Leckdo
8

(1) kdosi, (2) kýmsi, (3) komusi, (4) kohosi, (5) kohosi,
(6) kohosi, (7) kýmsi, (8) komusi
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8. LEKCE
ZOPAKUJTE SI
TEXT
1

(1) netvůrčí, (2) ospravedlňovat dřinu, (3) doživotně se
urazit, (4) zažalovat, (5) vybavovat si něco, (6) nafasovat,
(7) nepočínat si zručně, (8) tvářit se odměřeně

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA

1

(1) jistě, (2) docela, (3) Naštěstí, (4) určitě, (5) Klidně, (6) Bohužel, (7) přece, (8) právě
2

(1) Chtěl pracovat, avšak bolela ho hlava. (2) Šla do obchodu, protože si chtěla koupit sukni. (3) Vzali jsme si
na výlet bundy, abychom se nenachladili. (4) Dělal jsi
ráno úkol a potom sis dal kávu? (5) Ptal se ho, ale neodpověděl mu. (6) Mysleli si, že je znali. (7) Včera jsme
se večer nudili, a proto jsme se dívali na film. (8) Nevěděl
jsem, jestli dostali zprávu.

1

(1) zástupce, (2) lovec, (3) výběrčí, (4) brusič, (5) potápěč,
(6) metař, (7) běžec, (8) uklízeč
2

(1) studovna, (2) čistírna, (3) čítárna, (4) pekárna, (5) opravna, (6) chladírna, (7) montovna, (8) úschovna
4

(1) pečené, (2) řiditelný, (3) vytrhnutý, (4) napuštěný, (5) zasazené, (6) napínavý, (7) zastupitelný, (8) neodpustitelná
5

(1) školicího, (2) Řídící, (3) balící, (4) lepicí, (5) žehlící,
(6) kropicí, (7) chladicích, (8) členící
6

(1) ukraden, (2) vynalezena, (3) dopaden, (4) zasažena,
(5) zastižena, (6) vytaženo, (7) nařčena/nařknuta, (8) přepaden, (9) nadšena
7

(1) napřažen, (2) napaden, (3) tištěn, (4) zamčen, (5) oblečen, (6) odemčen, (7) zasažen, (8) svržen
8

(1) výstava, (2) smyčec, (3) skladatel, (4) socha, (5) melodie,
(6) opravovat, (7) jeviště, (8) vernisáž
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2

(1) B, (2) F, (3) G, (4) E, (5) H, (6) D, (7) C, (8) A
3

Film Rebelové natočil režisér Filip Renč. Příběh se odehrává v roce 1968, ale je to film hlavně o mládí, letní
pohodě, láskách, zklamáních a hlavně o krásném vztahu
maturantky Terezy a Šimona, který utekl z vojny. Je to
film plný hudby, písniček a tance. Začíná kamarádstvím
tří maturantek. Tereza, Bugyna a Julča si přejí najít
toho pravého. Na pouti dívky potkají tři kluky, Šimona,
Emana a Boba, a dobře se s nimi baví. Později dívky
zjistí, že kluci utekli z vojny a mají v plánu emigrovat do
Ameriky. Eman a Bob opravdu odjedou, ale Šimon zůstane kvůli Terezce ve městě. Bohužel ho najde a zatkne
policie. V srpnu 1968 do města přijíždí sovětské tanky.
Terezčin táta se rychle rozhodne, že zavře hospodu
a společně s Terezkou a partnerkou odjíždí za hranice.
Celý film končí tím, že kvůli krutým dějinám se Tereza
se Šimonem neuvidí dlouho, nebo dokonce nikdy.
4

(1) tento, (2) Kdosi, (3) tuto … tamtu, (4) někdo, (4) tímto,
(5) Leckdo, (6) tamtu, (7) tamto … tohle/toto, (8) tohoto
5

(1) dlouhýma ušima, (2) ramínka, (3) ozdobnými nohami,
(4) obou lýtkách, (5) ok, (6) ramenou, (7) pletenými uchy,
(8) dvěma slovy

8. LEKCE

9. LEKCE
TEXT
1

(1) plát v růžovém svitu, (2) oř, (3) hemžit se, (4) zapřít,
(5) hnutí, (6) tučný, (7) tlupa, (8) hrubě, (9) vychrtlý, (10) tulit se

6

(1) Přátelé, (2) přátel, (3) Přátelé, (4) Přátel, (5) přátel,
(6) Přátelé, (7) přátel
7

2

(1) b, (2) a, (3) b
4

(1) NE, (2) NE, (3) ANO, (4) NE, (5) ANO, (6) ANO, (7) ANO,
(8) NE
5

(1) preláti, (2) žebráci, (3) měšťané, (4) vetřelci, (5) dámy
6

(1) NE, (2) ANO, (3) NE, (4) ANO, (5) NE, (6) ANO, (7) NE,
(8) ANO

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA

(1) Anděl, (2) andělích, (3) andělů, (4) anděly, (5) andělů,
(6) anděla, (7) anděla, (8) Andělé
8

(1) lidech, (2) Lidé, (3) lidmi, (4) Lidé, (5) člověku, (6) člověk, (7) člověka, (8) člověka
9

(1) gatě, (2) šalinou, (3) zemáky, (4) dýl, (5) kropáč, (6) půdu,
(7) krámu, (8) ogaři
10

(1) etiketu, (2) pravidla, (3) podává, (4) vernisáž, (5) maluje, (6) stylových, (7) moderní, (8) gestem

ZOPAKUJTE SI

1

(1) plážové, (2) kamenný, (3) balkonové, (4) čestný, (5) Alpské, (6) mořských, (7) Plzeňské, (8) vlněnou, (9) lovecké,
(10) lipovým, (11) něžný, (12) knižním
3

(1) válčit, (2) rozkázat, (3) cestovat, (4) kralovat, (5) barvit,
(6) nocovat, (7) sprchovat, (8) kamarádit
4

(1) lakomství/lakota – lakomý, (2) upřímnost – upřímný, (3) zvědavost – zvědavý, (4) neohrabanost/netaktnost – neohrabaný/netaktní, (5) pracovitost – pracovitý,
(6) závistivost/závist – závistivý, (7) přejícnost/otevřenost – přející/otevřený, (8) zručnost – zručný
5

(1) Trpělivost – trpělivý, (2) Chytrost – chytrý, (3) Čistota –
čistý, (4) hlupák – hloupý, (5) Lenoch – líný, (6) poctivostí – poctivý, (7) dobrotu – dobrý, (8) Hloupost – hloupý

9. LEKCE

1

(1) lidmi, (2) příteli, (3) manželé, (4) přátelé, (5) Manželé,
(6) člověku, (7) přátelům, (8) manželích
2

(1) na, (2) v, (3) na, (4) V, (5) do, (6) v, (7) z, (8) z, (9) pro,
(10) u, (11) z, (12) K, (13) S, (14) na, (15) během, (16) na,
(17) do
3

(1) řidič, (2) pekař, (3) hráč, (4) sběratel, (5) uvaděč, (6) pořadatel, (7) umělec, (8) mluvčí
4

(1) jídelna, (2) šatna, (3) čajovna, (4) vinárna, (5) cukrárna,
(6) prádelna, (7) tiskárna, (8) knihovna
5

(1) oblečena/obléknuta, (2) otištěn, (3) vystřiženy, (4) dotčen, (5) nadšena, (6) odtaženo, (7) odemčeno, (8) zatčen
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6

(1) Tak už sis to konečně rozmyslel? (2) Jak byste si to
vlastně představovali? (3) Nejdřív se obléknu a pak ti to
podám. (4) Včera jsem s ním o tom mluvil, ale on už se
na to zase ptá. (5) Včera jsme se s nimi nesešli, zase se
totiž zdrželi v práci. (6) Já ti to tu už hodinu vysvětluju,
ale ty si už zase hraješ a neposloucháš. (7) Mirku, tu
knihu nekupuj, protože ona ji už má. (8) Kdybyste mu
to dali, zase by to tu všechno zašpinil.

20

9. LEKCE

10. LEKCE
1

(1) kůzlata a jehňata, (2) houslisté, (3) správce, (4) husitech, (5) dítětem, (6) kuřaty, (7) koťatech, (8) starostech,
(9) zrádci, (10) strůjcem
2

Moravské zemské muzeum má ve svých sbírkách nemalé kolekce uměleckých předmětů z období lovců mamutů. Mezi nejvzácnější umělecké poklady z období téměř
před 30 000 lety, kdy osídlení Moravy představovalo
vrchol kulturního vývoje v rámci celé Evropy, patří také
keramická soška ženy Věstonická venuše. Soška ženy je
vymodelovaná z hlíny a vypálená. Byla nalezena na jižní
Moravě, v Dolních Věstonicích (proto pojmenování věstonická). Uložena je ve sbírkách Moravského zemského
muzea. Soška, rozlomená na dva díly, dokumentovala
existenci keramiky v paleolitu a představovala druhý
nález paleolitických lidských plastik ve střední Evropě.
Věstonická Venuše je nejstarší (asi 29 tisíc let) a současně velmi hodnotným uměleckým předmětem z keramiky na světě. Patří mezi nejvýznamnější umělecká díla
lovců starší doby kamenné.
3

(1) Andrey, (2) cyklech, (3) dinosaury, (4) orchidejí, (5) diabetem, (6) globusy, (7) Nikaraguy, (8) rytmem, (9) Sokratovy,
(10) tyfu
5

(1) Letos jsme přijali ke studiu také několik zahraničních studentů. (2) Zamknul/zamčel jsi ty dveře na oba
zámky, prosím? (3) Psům s krátkou srstí jsme při venčení
v mrazu raději oblékli/obléknuli kabátek. (4) Na příští
křižovatce jsme zahli/zahnuli doprava. (5) Moderátor
vždycky zaujal pózu nezúčastněného diváka. (6) Na letní
sezónu jsme letos najali více brigádníků než loni.
7

(1) drogeriích, (2) schématu, (3) stádiu, (4) bižutérií, (5) morfologii, (6) studia, (7) tématům, (8) spektra, (9) traumatech,
(10) linoleu
8

(1) vyjet, (2) přejeli, (3) dojel, (4) odjel, (5) najela, (6) Vyjedeme, (7) sjeli, (8) objet, (9) popojet, (10) rozjet
9

(1) Lázně Luhačovice okouzlí každého rozmanitou architekturou, krásným okolím a (2) všudypřítomnou zelení.

10. LEKCE

Lázeňské město leží v malebném údolí chráněné (3) krajinné oblasti Bílé Karpaty. Okolní příroda je nedotčená
a otevírá svou náruč každému, (4) kdo do Luhačovic zavítá. Unikátní léčivé prameny činí z Luhačovic špičkové
léčebné (5) lázně v celoevropském měřítku. Jsme specialisty na lázeňskou léčbu onemocnění (6) dýchacích cest.
Nejznámější léčivý pramen je Vincentka. Luhačovice
jsou jedinečné (7) v každém ročním období.
11

(1) ušima, (2) ramenech, (3) oběma nohama, (3) oka, (4) uši,
(5) modrými uchy, (6) obou očí, (7) rukama nohama, (8) ramenou, (9) mastná oka, (10) zlatými ručičkami
12

(1) oběma, (2) dvou, (3) Oba, (4) oběma, (5) dvěma … dvě,
(6) dva … oba, (7) dvě … obě, (8) dva, (9) obě, (10) dvě
14

(1) leckdo, (2) toho/tamtoho, (3) leckdo/ledaskdo, (4) toto/
tohle/tohleto, (5) tímto/tímhle/tímhletím, (6) tamtu,
(7) leckom a lecčem, (8) Tímto/Tímhle/Tímhletím, (9) tom,
(10) kdosi
15

(1) Je lidské, když se mýlíme / když se někdo mýlí. (2) Zde
je zakázáno, aby někdo kouřil. (3) Kdyby tady tak Milena
byla s námi. (4) Vedoucí mu přikázal, aby odnesl všechny
knihy do skladiště. (5) Proč bychom nepřijali ten jejich
návrh? (6) Opravdu mě rozčiluje, když koušeš tvrdé bonbony. (7) Zdá se, že je Petr nemocný. (8) Slyšel jsi, jak
k ránu křičeli a bouchali dveřmi? (9) Bylo úplně zbytečné, že jsem se snažil dát vše do pořádku. (10) V lázních
mu doporučili, aby se hodně hýbal a méně jedl.
16

(1) vyperte a vyžehlete … naměřte … ustřihněte, (2) přehněte a přešijte, (3) označte … skládejte, (4) zašpendlete …
přežehlete … prošijte, (5) prošijte, (6) navlékněte
21

a) (1) zástupce, (2) hráč, herec, (3) nositel, nosič, (4) nakladatel, (5) vypravěč,
b) (1) pečený, (2) tištěný, (3) chlazený, (4) otevřený, (5) pronajatý
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22

24

(1) všemi, (2) všech, (3) všeho, (4) všech, (5) všemi, (6) všechna, (7) všemi, (8) všemi, (9) všem, (10) všech

(1) navštívilo mnoho, (2) mnoha, (3) Mnoha, (4) mnoha,
(5) mnoho … změnilo, (6) Mnoho, (7) mnoha, (8) mnoha,
(9) mnoha, (10) Studuje … mnoho

23

a) (1) knihař, (2) chatař, (3) traktorista, (4) školák/školník,
(5) soudce
b) (1) ledový, lední, (2) denní, (3) papírový, (4) jablkový,
jablečný, (5) vodní, vodový, vodnatý
c) (1) stařec, (2) mladík, (3) hlupák, (4) chytrák, (5) tlusťoch
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