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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO PRIMY GJK - 1. termín: 13. 4. 2018 – VERBÁLNÍ ČÁST
Pozorně si přečti epizodu z knížky Aleny Ježkové Dračí polévka a vyřeš úkoly 1 – 5.
Správná je vždy pouze jedna odpověď, získat můžeš 5 bodů.
[…]
Děda česky nemluví moc dobře, ale výborně rozumí. Proto zírám, když se široce usměje a odvětí:
„Dóblý, dóblý.“
Pan Franta si spokojeně odnese polévku a zanoří do ní lžíci.
„Ten strážný je tvůj kamarád, dědo?“
S odporem sleduju, jak Franta hltavě jí a nudle mu visí z pusy. Srká
jako pes.
„Kdepak, Longu, známe se jen od vidění.“
„Tak proč ti tyká? Proč si to necháš líbit? Vždyť tě uráží!“
„Není to pro mě důležité.“
„Tobě nevadí, že si tě neváží? Že si myslí, že jsi nějaký ... blbeček?"
vyhrkl jsem a hned jsem se zděsil, jestli se děda neurazí.
„Nepotřebuju lidi soudit a hodnotit, jak se chovají. On chce jen jídlo,
tak mu nabídnu stejně dobré jako každému jinému. Víc nechce. Proč
bych se měl zabývat tím, co si o mně myslí? Přemýšlí snad drak o tom,
co si myslí moucha?"
„To asi ne," musím se zasmát.
Děda to pokaždé umí říct tak pěkně, že je to člověku úplně jasný.
Když utichne polední ruch, konečně máme chvilku na vlastní oběd.
„Život je totiž jako polévka, Longu," řekne děda mezi dvěma sousty.
„Nejdřív musíš být trpělivý, čekat, až se všechno dobře uvaří, aby to mělo správnou sílu. To může trvat
hodně dlouho, a navíc tě výsledná chuť může překvapit. Vždycky ale můžeš něco přidat, něco ubrat. To je
na tobě. Je to přece tvoje polévka! Nejprve musí chutnat tobě, a pak ji můžeš nabízet i jiným."
V pět jsme zavřeli stánek a vydali se domů.

1. Vyber charakteristiky, které postavám můžeme přisoudit.
a) Franta je nedočkavý, Long je trpělivý, dědeček moudrý
b) Franta je Čech, Long je hladový, dědeček usměvavý
c) Franta jí neslušně, Long je rozrušený, dědeček rozvážný
d) Franta dědečkovi nerozuměl, Long je drzý, dědeček vtipný
2. Odhadni, co nejspíše předcházelo uvedené ukázce:
a) Dědeček se hádal se strážným.
b) Zákazník byl k dědečkovi nezdvořilý.
c) Vnuk si dlouho povídal s dědečkem.
d) Zákazník vysvětloval, že neumí jíst nudle.
3. Co znamená věta, kterou dědeček své poučení zakončil?
a) Musíš umět dobře vařit pro sebe, abys mohl vařit pro
ostatní.
b) Ostatní lidé do tvého života nepatří.
c) Chceš-li mít rád ostatní lidi, musíš mít rád sám sebe.
d) Aby si tě vážili ostatní lidé, musíš si sebe vážit ty sám.
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4. Dědečkova závěrečná řeč k Longovi
nejvíce připomíná:
a) pohádku či báji
b) přímé vysvětlení
c) podobenství, bajku
d) kuchařský recept
5. V textu se hojně používají slova, jimiž
se
něco
nebo
někdo
hodnotí.
Z následující nabídky možností vyber tu,
která obsahuje jen nehodnotící vyjádření.
a) dvě sousta; polední ruch; výsledná chuť;
vlastní oběd
b) tvoje polévka; dvě sousta; dobře uvařit;
víc nechce
c) polední ruch; být trpělivý; dobré jídlo;
každému jinému
d) tyká ti; pěkně říct; správná síla; blbeček
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6. Napiš CHARAKTERISTIKU ČLOVĚKA, KTERÉHO SI VÁŽÍŠ (KTERÝ JE TI VZOREM). Název a začátek textu je dán,
požadovaný rozsah je alespoň 100 slov, tj. asi 12 řádků. Dobře vyber, o kom budeš psát, předem promysli, co
chceš napsat, a vše si seřaď (osnova textu) a rozděl do odstavců. Piš bez chyb a nezapomeň si napsaný text
zkontrolovat. Až nakonec doplň druhou část názvu, která bude výstižně vyjadřovat nejdůležitější myšlenku celé
charakteristiky.
(za tento úkol můžeš získat až 15 bodů)

Člověk, kterého si vážím
aneb
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jmenuje se …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Někdy dokážeme vlastnost člověka přesněji vystihnout nepřímo, tedy obrazně.
7. Doplň na vynechaná místa názvy zvířat – podstatná či přídavná jména, která tam patří.
Jedná se vždy o ustálená přirovnání.
(za tento úkol můžeš získat až 5 bodů)
Má hlad jako ………..………; je líný jako ………...………; spí jako …..…….………; je špinavý jako …………………..;
roní ……..………..… slzy; peláší jako …..…………..…; je jako…………………. v porcelánu; má ……………….... pas;
rozumí tomu jak …….……….. petrželi; čumí jak ……………..……. na nová vrata; krade jako ………………..…....
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