
24

5. Vypište z úryvku slova utvořená skládáním, podtrhněte jejich slovotvorné 
základy a najděte k nim co nejvíc příbuzných slov. 

6. a) Najděte v úryvku víceslovná pojmenování. Rozdělte je na obecná a vlastní.
b) Použijte jednotlivá slova, ze kterých se tato víceslovná pojmenování 

skládají, v jiných spojeních.

7. Najděte v úryvku všechna slovesa s předponou a připište k nim příbuzná 
slovesa s jinou předponou. 

8. a) Na základě slovotvorné stavby zdůvodněte pravopis přídavných jmen 
městský, kamenný, nešťastná.

b) Napište tato spojení v 1. pádě množného čísla: kamenný obr, městský 
úředník, gotický stavitel.

9. a) Připravte si krátké ústní referáty, ve kterých budete charakterizovat 
hlavní znaky gotického, barokního a renesančního stavitelství.

b) Znáte některé stavby ve svém okolí, které byly postaveny ve stylu gotiky, 
baroka nebo renesance?

10. a) Doplňte příbuzná slova do dvojic podle vzoru a určete, v jakém jsou 
významovém vztahu. Jak se nazývá toto tvoření názvů protějšků? 

Vzor: král – královna

manželka, ministr, úředník, Japonka, letec, manažer, velvyslankyně, mistr
 b) Doplňte protějšky do těchto dvojic.

kůň – , býk – , jelen – , beran – , pes – , kohout –, kanec – 
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Pro bystré hlavy

Utvořte tvar 6. pádu mn. č. podstatného jména plech.  

7. Podstatná jména v závorkách převeďte do náležitých tvarů.
a) Koním hrozí nakažení (tetanus). Vše se odehrává v rychlém (tempo) 

a (rytmus). V (muzeum) můžete navštívit výstavu nazvanou Návrat (di-
nosaurus). Do dnešního (datum) jsme obdrželi asi sto odpovědí. Rodi-
čovské zkušenosti s víceletými (gymnázium) se různí. Ke konci 30. let 
se Karel Čapek vrátil k psaní (drama). První republika byla založena 
na (idea) československého národa. Je to jedno z proslulých světových 
lyžařských (centrum). Vědci stále častěji hovoří o změnách (klima). 
Na koncertě zazní průřez všemi vydanými (album) kapely. V (kupé) 
jsme zůstali sami. Tatínek ukázal dětem na (glóbus), kudy vedly první 
objevitelské výpravy.

b) Náš sociální model je založen na dvou (idea). Odpoledne jsme řešili 
matematické a slovní (rébus). Kniha je doplněna četnými (schéma). 
Nemusíte být matematickými (génius), abyste mohli hlavolamy vyře-
šit. V malé hloubce pod sopkou se hromadí stále větší množství (mag-
ma). Po dlouhodobém pobytu v (kosmos) astronauti nedokáží po ur-
čitou dobu stát. Dnes se bude hrát na třech (pódium). Česká hráčka 
skončila ve (finále) druhá. Pobyt nás stál 120 (euro). Země se zmítá 
v hospodářském i politickém (chaos). Již před vjezdem do (safari) je 
vidět skupina lvů. 

8. Jména v závorkách uveďte v náležitých tvarech.
Z této knihy se můžete dozvědět mnoho zajímavého o (Stanislav Kostka Neu-
mann), (Fráňa Šrámek) a (Karel Toman). Oba koncerty (Jaromír Nohavi-
ca) byly vyprodány. Koně (Josef Váňa) vítězí nejen na českých drahách, ale 
i v Německu. Kontaktní čočky, vynález profesora (Otto Wichterle), používají 

Josef Váňa
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no. Na uvítanou nám řekli několik milých slov. Bez svolení rodičů tam nemů-
žete jít. Se psem musíš jít na procházku i za deště. Při vší opatrnosti si na ly-
žařském výcviku zlomil nohu. Vláda chce udělat maximum pro zpřístupnění 
internetu co nejširším vrstvám obyvatel. Za příznivých podmínek se borovice 
osinatá dožívá věku přes 4000 let. Přes obrovskou snahu mnoha badatelů se 
ještě nepodařilo rozluštit písmo starých Mayů. Kvůli nešetrným manipulacím 
s přítoky Aralské jezero vysychá.

9. Nahraďte přívlastky shodné neshodnými.
Psí bouda je hned vedle vchodu do domu. Bude se jednat o prodloužení dal-
ší trasy pražského metra. Maminčiny buchty a koláče jsou nejlepší na světě. 
Na chodbě ve vitríně jsou vystaveny žákovské práce. Stavební plán musí být 
bezpodmínečně dodržen. Všude po parku byly rozvěšeny výstražné tabulky, 
že se nesmějí trhat květiny. V noci ho probudilo kočičí mňoukání. Nákladní 
doprava po železnici je lacinější. V obchodě prodávají také sešity a psací po-
třeby. Bratr dostal od rodičů hokejovou výstroj.

10. Nahraďte přívlastky neshodné shodnými. (Pokud to nelze, vysvětlete proč.)
Tato učebnice je ilustrována obrázky od Jiřího Petráčka. V lese jsme objevili 
stopy lišky. S přáteli mého bratra si dobře rozumím. Přečetl si na stole vzkaz 
od sestry. Při křiku miminka nikdo z nás nemůže spát. V zámku a v podzámčí 
je povídka od Boženy Němcové. Byl potrestán, protože neuposlechl rozkazu 
velitele. Ráno ještě za tmy ho probudilo kokrhání kohouta. Včera jsem mluvi-
la s kamarádkou sestry. K svátku dostal nový prut na ryby.

Přívlastek postupně rozvíjející rozvíjí spojení podstatného a přídavného 
jména (např. spojení autobusová nádraží můžeme dále rozvít dalším pří-
davným jménem, zájmenem a číslovkou: tato obě dvě velká autobusová 
nádraží). Mezi členy přívlastku postupně rozvíjejícího nelze vložit žádný 
spojovací výraz.

Tyto přívlastky se od sebe čárkou neoddělují.

         
nádraží

   tato    obě  dvě    velká    autobusová
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Otec přispěchal, aby zjistil, co jsem zase rozbil. Poměrně brzy vytušil, že 
jsem rozbil ruku.

Cestou do nemocnice jsem výrazně úpěl. Chodil jsem teprve do první třídy 
a ještě jsem nevěděl, že ticho léčí.

V nemocnici mi ruku vyfotografovali. Docela rád bych se na ten rentgeno-
vý snímek někdy podíval. Abych s odstupem času spatřil, jaký dárek jsem si 
tenkrát způsobil.

Můj úraz měl možná mobilizující vliv na zdravotnickou osvětu. Od té doby 
každopádně dost často slýchám lékaře, jak nabádají veřejnost, aby si lidé 
na Štědrý večer dávali pozor na kosti.

Uložili mě na operační stůl. Byl ještě užší než stůl u nás doma v malém 
pokoji. Raději jsem se tedy tou jednou zdravou rukou držel okraje, abych zno-
vu nespadl. Pokládal jsem proto za zbytečné, když ke mně vzápětí přistoupil 
chirurg a pravil: „Tak, chlapče, drž se!“

Dále se na mně požadovalo, abych kvůli narkóze počítal do třiceti. To mě 
zaskočilo. Já uměl jen do deseti. Avšak muž v bílém byl mazaný. Řekl mi, ať 
tedy počítám třikrát do deseti.

Snažil jsem se vyhovět jeho přání, ale nešlo mi to, protože mi dal na ústa 
jakousi hadici, do níž se mluvilo blbě.

Nevěděl jsem si rady, ale lékař mi opět pomohl. Povídá, ať tedy počítám 
v duchu. To mi vyhovovalo. Nemohl kontrolovat, zda se pletu.

Uprostřed zkoušení z počtů jsem usnul. Když mě probudili, měl jsem téměř 
celou ruku v sádře.

Uložili mě do nemocničního pokoje. Už je to hezkých pár let, ale ten obraz 
si pamatuji dodnes. Uprostřed místnosti stál vánoční stromek a my, dětští pa-
cienti, na něj z postelí hleděli. Pak přišla zdravotní sestra a začala nám rozdá-
vat dárky, které nám tu nechali rodiče.

Já mimo jiné dostal, a to bylo toho večera už druhé překvapení, tahací har-
moniku.

(Podle Rudolfa Křesťana)
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