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Tvarosloví

J a k  j s e m  o c h o ř e l
Na lidské tělo číhá řada nebezpečí. Organismus se těmto nástrahám a ne-

řádstvu brání, jak může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, 
leč nutnými úkony – mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a ze-
leninovou stravou. Někdy i sebelepší prevence selže. To se onehdy stalo mně. 
Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy či mi v krámku podala pekařka housku 
umolousanou rukou, jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své 
kůži. Říkal jsem si, že 42,6 není žádná teplota pro člověka, který miluje léto, 
ale fakt, že mi chvílemi netlouklo srdce, mě nutil k přemýšlení. Zkusil jsem 
tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nohy vypověděly posluš-
nost a ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kg. 
A tak ke mně přišel poprvé v životě lékař. 

(Podle Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna)

1. a) Určete slovní druhy. Který slovní druh v textu není zastoupen?
b) Vysvětlete význam přídavného jména slabý ve spojení slabých 80 kg. 
c) Vysvětlete význam slova prevence.

Podstatná jména

PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

Z l o č i n  a  t r e s t
Nelze to popírat: udělala ne-

čistotu. Teď se krčí v nejtem-
nějším koutě se zvrhlým a ur-
putným výrazem, zeleně svítí 
očima a potrhává ocasem; ví, co 
ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, 
co z ní dělá vzdělanou a jem-
nou kočku; je to zlé a divoké 
zvíře džunglí, bestie plná stra-
chu a nenávisti, jež tě sleduje 
žhoucíma očima jako věčného 
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Pro bystré hlavy

Posuďte slovesa dovědět se – dozvědět se. Myslíte si, že je mezi nimi význa-
mový rozdíl?

SLOVESNÝ VID, 
SLOVESA DOKONAVÁ A NEDOKONAVÁ

O b ě d  v e  č l u n u
K obědu jsme měli studené hovězí, bohužel jsme zapomněli hořčici. Po-

něvadž nebyla, přepadl nás smutek. Hovězí jsme jedli mlčky. Když však Jiří 
vytáhl ze dna koše plechovku s ananasem a přikulil ji doprostřed člunu, cítili 
jsme, že přece jen stojí za to žít. Hledali jsme nůž na otvírání konzerv. Vyn-
dali jsme všechny věci z koše. Vyprázdnili jsme vaky, ale nůž jsme nenašli. 
Harris se pokusil otevřít plechovku kapesním nožem, ale zle se pořezal. Jiří to 
zkusil nůžkami, ale málem mu vypíchly oko. Zatímco si navzájem obvazovali 
rány, pokoušel jsem se udělat díru špičatým hákem, ale hák se smekl a mrštil 
mnou mezi člun a břeh do bahnité vody. Plechovka se kutálela nepoškozena 
a rozbila šálek na čaj.

Teď už jsme všichni zuřili. Odnesli jsme plechovku na břeh, Harris šel na 
pole pro velký, ostrý kámen, já jsem se vrátil do člunu pro ráhno, Jiří držel 
plechovku, Harris přidržel ostrý hrot kamene na plechovce, já vzal ráhno, 
vysoce jsem je zvedl a vší silou udeřil. 

Toho dne zachránil Jiřímu život jeho slaměný klobouk. Ten klobouk si scho-
val a za zimních večerů ho občas přinese, ukazuje a znovu vypravuje onu vzru-
šující příhodu a pokaždé si něco přimyslí.

(Podle Jeroma Klapky Jeroma) 
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4. a) Porovnejte dvojice vět. Řekněte, kterým slovním druhem jsou vyznačená 
slova. Řešení zdůvodněte.

b) Najdete ve větách další částice, které nejsou vyznačeny?
Copak se stalo? – Copak něco říkám?
Právě jsme se vrátili domů. – Právě on nám nemá co vytýkat!
To jsme nevěděli. – To zase prší!
Jen si pěkně lehni a dobře se vyspi. – Zítra snad už bude pěkně. 
Prostě se mi se vším svěř. – Lidé na vesnici se dříve oblékali prostě.
Takhle se nemůžeš chovat. – Takhle na Vánoce bychom mohli jet na hory.
To jsou k nám ale hosti! – Soutěže jsme se zúčastnili, ale nezvítězili jsme.  
Tak už vstávej! – Tak ničeho nedosáhneš.
Divím se, že s nimi ještě mluvíš. Že s nimi ještě mluvíš!

Pro bystré hlavy

Proč ve větě On je myslím už velký kluk je slovo myslím částice, a ne slo-
veso?

Citoslovce

J a k  s e  l i š k a  B y s t r o u š k a  d o s t a l a  d o  z a j e t í
Revírníkovi se honily hlavou pestré sny, zabloudil až na severní točnu. Brr, 

tam bylo zima. Otevřel oči a vytřeštil je nechápavě na skokana:
„Set sakra pes! Nožiska to má 

studený a nestydí se to lozit člově-
ku po nose.“

Revírník stále ještě nevěděl, sní-li 
dosud, či co se s ním děje. Usedl, roz-
hlédl  se a uvažoval, kde vlastně je.

„Aha, už vím,“ upamatovával se. 
Slunce pronikalo haluzemi a revír-
ník  k nesmírné radosti postřehl na 
zemi uzoučkou stezku. Alou po ní! 

Na svahu k Černému žlebu hově-
la si požehnaná liščí rodinka. Bys-
trouška se vytrvale držela mámina 
hřbetu.

Stanislav Lolek: Ilustrace z knihy
Liška Bystrouška 
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1. a) Vyhledejte v textu ty věty, jejichž obsahy se navzájem vylučují.

b) Ukažte na mapce popsanou cestu.
 Najděte ještě další způsob, jak byste se mohli na Karlštejn z Prahy dostat.

V poměru vylučovacím jsou ty věty, jejichž obsahy se navzájem vylučují; 
buď platí jedno, nebo druhé.
Nejčastějšími spojovacími výrazy jsou (a)nebo, či, jinak, buď – (a)nebo, 
ať – či, aťsi – nebo.
Jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě možnosti (které např. 
po sobě následují), pak se před spojkami nebo, či čárka nepíše. Např.: 
Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi.

2. Odpovězte na otázky a užijte souvětí s větami hlavními v poměru vylučova-
cím.

Vzor: Jak tě trestají rodiče, když něco provedeš?

 Buď dostanu menší kapesné, nebo se nesmím dívat na televizi.

Co uděláš, jestliže se setkáš se šikanou?
Jak si můžeš pomoct, když tě bolí v krku?
Jak by sis usmířil(a) pohněvaného kamaráda nebo kamarádku?
Co obvykle děláš v sobotu a v neděli?
Co bys chtěl(a) studovat nebo čím by ses chtěl(a) vyučit po ukončení 9. třídy?
Co děláš o prázdninách, aby ses nenudil(a)?
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