
1. KONZULTACE - 16. 9. 2022 

 

Plán výuky oboru -1. – 4. ročník 

 Literatura, sloh, mluvnice 

 Písemné přezkoušení na konci kurzu 

 

Učebnice 

 Přehled české literatury – na webu ke stažení 

 Přehled světové literatury – na webu ke stažení 

 Český jazyk v kostce – doporučení ke koupi 

 

Maturitní zkouška – struktura 

 Požadavky – DT, PP, ÚZ 

o Ukázky zadání předchozích let 

 Kánon literatury – 20 titulů 

 Struktura ústní zkoušky – pracovní listy, tituly 

 Ukázky projekcí – web školy, web Cermatu – DT, PP 

 

Domácí úkol – samostatně do další konzultace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VELKÁ PÍSMENA 
 
ty tvoje -vejkoviny, voják – vejk, - idáš zradil, Karel -eliký, Karel -tvrtý, postava – 
ludného -olanďana, potuluje se tu jako –ludný -olanďan, -ervená – arkulka, hraji 
– arkulku, -rincezna –iroslava, -yšná -rincezna, - istr –řeboňský, -istr – an – us, 
Komenský je –čitel -árodů, -řemyslovci, -nišský řád, -ezuita, - rantiškáni,  - 
řesťané, - užický –rb, -ěsíčňan, -ozemšťan, -ongol je občanem Mongolska,  
Má šikmé oči jako –ongol. Jsi -parťan,všude je uctíván nějaký –ůh, křesťanský – 
ůh -án -ůh, -rorok je věštec, Mohamed byl – rorok, církevní – tcové, naši –tcové, 
-ocha -vobody, -everka, -olárka, -ečernice, - elký -ůz na obloze, - luneční 
soustava, Mys -obré - aděje, - erudova ulice 
 
 
DOPLŇTE I A Y 
 
V létě jezdím do B…střice ke své bab…čce. B…vám tam rád. O prázdninách 
m…slím pl…ne čas rychleji než v zimě. Ob…čejně se budím okolo osm… hodin a 
hned v…b…hám na dvůr ke slep…cím a k dob…tku, který už spokojeně 
přežv…kuje. Jen když je vedro, sužuje ho hm…z, hlavně mouchy, proto je 
odháním b…čem nebo l…skovým prutem, ale tak, abych dobytek nev…plašil. 
Odpoledne vyrážíme s kamarády k rybníku. Spl…váme v třp…tící se vodě, někdy 
vyplašíme i lysky v blízkém rákos…. Po dešti v…cházíme do lesa na houby, 
nacházíme nejen hřiby ale i  l…šky. Les se mi l…bí nejen pro to, co v něm 
nasb…rám, ale i pro jeho vůni, třpytivé kapky ros… na větv…ch, pro ptačí zpěv. 
 
 
DOPLŇTE SPRÁVNÝ TVAR PŘÍČESTÍ MINULÉHO 
 
Poslové vyprávěl…, že se ke králi nedostal…, prosebné listy jim sebral… a 
roztrhal…. V tom se rozlétl… dveře ochozu a v nich písař. Vyzval havíře, aby se 
rozešl…, ale oni neuposlechl…. Jejich oči prozrazoval… zklamání i odhodlání. 
Strach padl z havířů na město, vrata i okenice se zavíral…, měšťané je 
zabezpečoval… závorami. Tváře konšelů pokrýval… studený pot a bledost, 
konšelé a těžaři se chvěl…, zatímco ulice duněl… kroky horníků. Za okenicemi 
ukrytí Kutnohorští naslouchal… krokům. Kam vedl…? Pryč z města! Zprávy o tom, 
že se poslové vrátil…, se rozlétl… po kraji. Havíři ten den nenastoupil… do šachet 
a sbíhal… se do Vlašského dvora. Zaplavil… nádvoří, tísnil… se v bráně, davy 
přibýval… i všude v okolních uličkách. Tisíce mužů hučel…, přešlapoval… 
v očekávání. Sem tam se bělal… i ženské šátky. Pak se všechny obličeje otočil… 
jedním směrem : „Přišl…!“ 
 


