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Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou postavou před vraty domu, v nichž se do soumraku
bělala ženská postava. Hleděl na ni svýma temnýma, pátravýma očima. Jeho ruce byly drobné a
jemné jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně, ani hole, ač se zdálo, že přichází z daleka, po
cestách, jež vždy jisty nebyly. Svíral za to něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy,
s kterou hovořil. Byla to píšťala, cizokrajné práce, jaké dosud neviděla.
1. Zakresli graf prvního souvětí.

2. V textu označ zájmena a urči jejich druh.
3. Všechny neohebné slovní druhy podtrhni zeleně.
4. V prvním souvětí zakroužkuj přívlastky a urči, zda se jedná o přívlastky shodné či neshodné.

5. Ve větě Hleděl na ni svýma temnýma, pátravýma očima. urči všechny větné členy.

6. Urči mluvnické kategorie u slov:
postavou

………………………………………………………………….

zbraně

………………………………………………………………….

hleděl

………………………………………………………………….

bělala se

………………………………………………………………….

7. Vypiš sloveso náležející ke 4. slovesné třídě.

8. Ke slovům jemné, vzpřímenou, cizokrajné, ozdobného, z daleka napiš antonyma.

9. Ke slovům hleděl, zvědavost, dosud, do soumraku napiš synonyma.
10. Uveď pojem nadřazený ke slovu píšťala.
Uveď slova podřazená k pojmu zbraně.
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11. Proč je v poslední větě odděleno spojení slov z obou stran čárkami?

12. Ukázka je vyňata ze známého literárního díla. Z jakého a kdo je jeho autorem? Podle jaké
indicie je možno ukázku zařadit?

Použitý text: Viktor Dyk: Krysař

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková, Mgr. Martina Němečková.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem „Škola na míru
našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210

