Olympiáda v českém jazyce – 2. kategorie VZOROVÉ ÚKOLY
Oddíl 1 – Porozumění textu
Iva Procházková – Na Martinských hodech

1. V textu je vynecháno těchto 12 sloves.
Doplňte je na správná místa.

Vlak zpomalil, pískl v zatáčce před zastávkou a s hlasitým
vzdychnutím zastavil. Rychle jsme ___________ ven do sněhu,
tatínek zabouchl dveře, a než jsme _____________ k čekárně, vlak
už byl zase pryč. „Tak žádné rvačky,“ připomenul táta, zatímco jsme
_____________ po úzké cestě nahoru na rynek a dál k tetinu domu.
„Když je nebudete dráždit, dají vám taky pokoj.“ To se mi sice
nezdálo pravděpodobné, ale ________ jsem. Z nízkého plotu jsem
ulomil kousek rampouchu a tajně, aby to táta ______________,
jsem ho strčil do pusy. Rampouchy já rád. Proto se vždycky tak
těším na zimu. Kvůli rampouchům a taky kvůli Vánocům,
samozřejmě. Přišli jsme k tetině zahrádce, ______________ jsme
se mezi záhony přikrytými jehličím a táta zaťukal na okno od
kuchyně. Pak to začalo. Všichni se ______________ ven, byla tam
teta Alice a její muž, Vašek a Zdeněk se svým tatínkem a teta Marie
a babička s dědečkem a malý Kája, který se teprve batolil
a ______________ všechny za nohy. ____________ nás a líbali,
ze strýčka a z dědečka bylo cítit pivo a z druhého strýčka slivovice.
Teta Alice nás ani nenechala sednout a už nosila z komory plné
mísy jídla. Takhle je to vždycky, když _____________. Pokaždé se
všichni sesednou v kuchyni a celý den jedí a __________, dokud
aspoň trochu ____________.

přijedeme – vyhrnuli – chytal – propletli –
můžou - neviděl – vyskákali – stoupali –
objímali – pijou – mlčel – došli

2. V následujících větách nahraď tučně
vytištěná slova synonymem.
Vyber z nabídky slovo, které se do věty
významově hodí nejlépe a podtrhni ho.
Šli jsme po cestě nahoru na rynek.
- nádraží
- náměstí
- bazén
Když je nebudete dráždit, dají vám pokoj.
- ubytují vás
- uklidní vás
- nechají vás v klidu

Oddíl 2 – Hrátky s češtinou
Doplň druhou část českých přísloví na základě vysvětlení v rámečku.
Jak se do lesa volá, ……

Nemusí pršet, ……..

Co není v hlavě, …..

A/ tak všechna zvířata utečou.
B/ tak rychle houby porostou.
C/ tak se z lesa ozývá.

A/ hlavně že svítí slunce.
B/ hlavně že kape.
C/ vody je dost.

A/ musí být v srdci
B/ musí být na papíru.
C/ musí být v nohách.

Neslušné chování
vyvolává stejnou reakci.

Člověk by se měl umět
spokojit i s málem.

Kvůli své zapomnětlivosti musí
člověk vyvinout větší fyzické úsilí.

Oddíl 3 – Slohová cvičení
Z prázdninového deníku dvou sourozenců se zachoval jenom začátek a konec. Co se asi stalo? Zamysli
se a napiš dobrodružný příběh.

Na začátku prázdnin jsme s rodiči odjeli autem k moři. Rodiče si totiž pronajali loď i
s kapitánem a měli jsme společně strávit měsíc cestováním po pobřeží a nedalekých
ostrovech. Cestu jsme měli přesně naplánovanou, věděli jsme, které ostrovy navštívíme a ve
kterých městech se zastavíme. Ale jak už to bývá … nakonec vše probíhalo úplně jinak….
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

… všichni sešli a dojeli živí a zdraví domů. Na tyhle prázdniny opravdu nikdy nezapomenu.

