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Otázky k textu 1
1) O které knize/autorovi se tu hovoří?
2) Kde v knize bychom text našli?
3) Co jsme se dozvěděli o spisovateli?
4) Jaký je vztah reportáže a tohoto románu?
5) Jak je v textu román charakterizován?
6) Co všechno musí podle tohoto textu dělat spisovatel kromě psaní?
✄ ……………………………………………………………………………………………………..
Text 2A
Doplňte chybějící slova:
22. listopadu 1968
1
Školka doslova …………………….. problémy: dopoledne svítilo slunce, takže nás vyhnali na zahradu
2,
jako nějaká telata. Učitelka Konečná mě pak …………… abych si šel hrát do některého z těch příšerných
3
plechových domečků. Zeptal jsem se jí, na co bych si tam měl podle jejího ……………… hrát. Řekla mi, že bych
4
tam jako mohl přijímat……………….. . Odpověděl jsem jí, že ten absurdní rituál, jakým je v této zemi přijímání
návštěv, je kapitola sama pro sebe – tím spíše pak v tom tzv. domečku, který člověku spíše připomíná těsné
5
vlakové ………… , pokud ne rovnou vyhořelou maketu na tankové střelnici, a že bych si daleko raději –
6
7
samozřejmě pokud s tím bude ………………. – na některé ……………. vzdálené lavičce dočetl toho Heinricha
8
Bölla. Řekla, že samozřejmě ne, protože prý nemáme nějakého Bölla, ale komunikační ………….. . Nato jsem se
9
jí zeptal, zda chce mou osobnost skutečně rozvíjet – tak, jak to má v popisu své ……………….. – nebo spíše
10
potlačit. Řekla mi, že …………….. , co momentálně chce, je dožít se v klidu penze. Vypadalo to, že se každou
11
chvíli rozpláče, a tak jsem šel poslušně ………………………….. s Jaruškou Mackovou, abych udělal učitelce
12
radost. Komunikovali jsme v červeném domečku. Bylo to docela zajímavé vidět Jaruščino ………………….
zase v jiném světle!

Otázky k textu 2B
1) Kdo je Pavel Kohout?
2) Proč asi bylo setkání s ním osudové?
3) V čem byl Kvidův otec statečný a proč ho za to jeho žena obdivovala?
4) Proč je věta: „A bylo to tu. Osudová chvíle,“ řekl redaktorovi Kvido. vyčleněna z textu?
5) Vymyslete nějaké rozumné argumenty pro odmítnutí pozvání, tj. co byste odpověděli vy,
pokud byste na návštěvu nechtěli přijít?
Pamatujte o autorovi
Michal Viewegh (*1962 v Praze) je český spisovatel a publicista, v současnosti nejprodávanější
český romanopisec. Řada jeho děl byla zfilmována.
Vystudoval češtinu a pedagogiku na FF UK. Po dokončení vysoké školy se krátce učil na základní
škole, ale v roce 1993 se stal redaktorem v nakladatelství Český spisovatel, pak definitivně
spisovatelem z povolání. Nyní po srdeční příhodě vydává deník.
Romány:
 Báječná léta pod psa, 1992
 Román pro ženy
 Výchova dívek v Čechách
 Román pro muže
 Účastníci zájezdu
 Mafie v Praze , 2011

ŘEŠENÍ
Otázky k textu 1
1) O které knize/autorovi se tu hovoří? MICHAL VIEWEGH: BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
2) Kde v knize bychom text našli? PŘEDMLUVA, TJ. V ÚVODU
3) Co jsme se dozvěděli o spisovateli? PRACOVAL JAKO UČITEL, DOSTAL ZA TENTO ROMÁN
ORTENOVU CENU, JE NEJPOPULÁRNĚJŠÍM ČESKÝM AUTOREM
4) Jaký je vztah reportáže a tohoto románu? ŽÁDNÝ
5) Jak je v textu román charakterizován? HUMORISTICKÝ ROMÁN O SOCIALISMU
6) Co všechno musí podle tohoto textu dělat spisovatel kromě psaní? DĚLAT KNIZE REKLAMU –
ROZHOVORY V MÉDIÍCH, AUTORSKÁ ČTENÍ, KNIŽNÍ VELETRHY
Text 2A
Doplňte chybějící slova:
1 PŘETÉKÁ, 2 NUTILA, 3 NÁZORU, 4 NÁVŠTĚVY, 5 KUPÉ, 6 SOUHLASIT, 7 NEPŘÍLIŠ, 8 HRY, 9 PRÁCE, 10
JEDINÉ, 11 KOMUNIKOVAT, 12POHLAVÍ
V TOMTO ÚKOLU JE PŘI KONTROLE TŘEBA ŽÁKY UPOZORNIT, ŽE MOHOU I JINÁ SRPÁVNÁ ŘEŠENÍ.
NAVRHOVANÁ SLOVA JE TŘEBA VŽDY POSOUDIT JAK ZE STRÁNKY VÝZNAMOVÉ, TAK I KONTEXTOVÉ
A GRAMATICKÉ.
Otázky k textu 2B
1) Kdo je Pavel Kohout? SPISOVATEL, DRAMATIK, KOMUNISTY ZAKÁZANÝ
2) Proč asi bylo setkání s ním osudové? MĚLI Z TOHO PAK PROBLÉMY
3) V čem byl Kvidův otec statečný a proč ho za to jeho žena obdivovala? PROTOŽE BYLO JASNÉ,
ŽE PROBLÉMY MÍT BUDOU, A PŘESTO SE NEZALEKL A HLOUPĚ SE NEVYMLOOUVAL
4) Proč je věta: „A bylo to tu. Osudová chvíle,“ řekl redaktorovi Kvido. vyčleněna z textu?
PROTOŽE SE VYPRÁVĚNÍ PŘERUŠUJE KOMENTÁŘEM AUTORA – PŘEDJÍMÁ BUDOUCÍ DĚJ, ŽE
SETKÁNÍ S KOHOUTEM BUDE MÍT NÁSLEDKY PRO JEJICH ŽIVOT
5) Vymyslete nějaké rozumné argumenty pro odmítnutí písemného pozvání.
JINÝ PROGRAM, NEMOC DÍTĚTE, …

