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Čtení
1. část
Úloha:
Přečtěte si jednotlivé úvody novinových článků (1–10). Poté vyberte pro každý článek NEJLEPŠÍ titulek
z nabídky (B–N). Existuje 10 správných odpovědí, nebudete tedy potřebovat všechna písmena. Ke
každému článku přiřaďte pouze JEDEN název. Odpovědi napište do tabulky. Doplňte pouze vaši
konečnou odpověď. První odpověď je příklad.
Příklad:
0.

Více než jedna miliarda korun připutuje během pěti let do rozpočtu města na nejrůznější akce.
Nejvíce peněz bude rozděleno na rozvoj parků a cestovní ruch.

A.
Město dostane peníze.
__________________________________________________________________________________
1. Sezóna špatných fotografií právě začíná. Blíží se letní prázdniny a to znamená odjezdy do turistických
destinací. Ukazujte jen povedené obrázky!
2. Chtějí zákon a až deset let vězení. Rostoucí počet sázejících přiměl zástupce sedmi velkých sportů v
Austrálii, aby zahájili tažení za zlepšení legislativy proti korupci.
3. Citelně se zvýší ceny plynu pro Evropu, a to až na 500 dolarů za tisíc krychlových metrů. Důvodem
jsou vysoké ceny ropy, neboť ceny plynu se vážou právě na tuto komoditu.
4. Za posledních deset let ceny bytů jen rostly. Dnes musí ale developeři slevit někdy i 30 procent. Ani
změna sazby DPH od příštího roku se zvýšením cen nových bytů nepočítá.
5. Sezóna jahod je tu. Kupte alespoň dva košíky a začněte péct, vařit, zavařovat, mrazit a mixovat.
Nenechte si ujít nejsladší období roku!
6. Nic se nesmí nechat náhodě. Ať už se chystáte k moři nebo českému rybníku, musíte dobře naplánovat,
co si sebou zabalíte. Zvlášť pokud vyrážíte i s malými dětmi.
7. Převalujete se každou noc v posteli? Počítáte ovečky, pouštíte si relaxační hudbu, ale nic nezabírá?
Zařaďte navečer jídlo s uklidňujícím účinkem.
8. Už se nemůžete dočkat, až bude váš starý byt či dům krásný, nový a moderní? Pozor na obvyklé triky
firem! Zde je seznam nejčastějších omylů, jak při přestavbě ušetřit.
9. Městská knihovna letos zlepší prostředí pro všechny návštěvníky. Rekonstrukce vytvoří více prostoru
výpůjčním službám a výrazně tak zkrátí čekací dobu.
10. Současný obchodní svět funguje na ovlivňování lidí s cílem vyvolat zájem o koupi určitého výrobku,
zboží, či služby. Ovlivňovaní jsou stále častěji i žáci a studenti ve školách.
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B. Potraviny, které vám pomohou usnout
C. Předražené nové byty zlevnily o desítky procent
D. Příjemnější prostředí pro čtenáře
E. Kvalitní sportovní vybavení za nízké ceny
F. Hezké fotky z dovolené
G. Sportovci se brání praní špinavých peněz
H. Čeká nás další zdražování?
I. Hubnutí na poslední minutu
J. Co nezapomenout na dovolenou?
K. Největší chyby při rekonstrukci
L. Školní děti objektem marketingu
M. Prevence proti častým onemocněním
N. Připravte si sladký koláč nebo koktejl

Doplňte údaje do tabulky.
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Čtení
2. část
Úloha:
Přečtěte si článek o kreslené postavičce Krtečka a poté odpovězte na otázky 1–10. Použijte 1–4 klíčová
slova (předložky a spojky se nepočítají). První odpověď je příklad.
Slavný Krteček
Jágr, Havel, Kundera, Krteček. To jsou ve světě nejznámější české „osobnosti“. Krteček to ze všech
zmíněných dotáhl nejdál: dne 20. 4. 2011 letěl do vesmíru. V posádce raketoplánu Endeavour byl Krteček
jednoznačně nejstarší, letos totiž oslaví padesát pět let. Dvaceticentimetrový Krtek odletěl s americkým
astronautem Andrewem Feustelem. Proč? Jeho manželka má české kořeny a Krtečkovy příběhy si jako
dítě velmi oblíbila. Krteček získal již v roce 1956 mezinárodní ocenění na festivalu v Benátkách a stal se
tak velmi populární v zahraničí. Příběhy jsou srozumitelné na celém světě, protože Krteček s myškou,
zajícem, žabkou či sovou komunikuje výhradně prostřednictvím citoslovcí. Krtek dostal svůj smích od
dvou dcer autora, který si je nahrál při hraní. Fenomén Krtek se zrodil na objednávku. Výtvarník Zdeněk
Miler dostal za úkol udělat kreslený film, který by dětem vysvětlil výrobu látek. Jako ideální se mu jevilo
nějaké milé zvíře, jenže skoro všechna zvířata už použil ve svých filmech režisér a animátor Walter
Disney. Tvůrčí krizi šel Miler navečer řešit do přírody, kde zakopl o hromádku hlíny. Napadla ho
postavička krtka, ale krtek jako živočich není žádný krasavec. Výtvarník se s krtkem trápil několik týdnů,
než vymyslel jednoduchou figurku s červeným čumákem. Výsledkem je film Jak krtek ke kalhotkám
přišel. Zdeněk Miler vytvořil padesátku krtčích příběhů. Poslední film vznikl v roce 2002, jmenuje se
Krtek a žabka. Další už nebude, letos devadesátiletý tvůrce si nepřeje, aby v jeho práci někdo pokračoval.
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Příklad:
0 Kam Krteček cestoval v dubnu?
do vesmíru
1

Kdy oslaví Krteček padesáté páté narozeniny?

2

Jak je velká postavička Krtka, která poletí do vesmíru?

3

Kdo se jako dítě rád díval na příběhy o Krtečkovi?

4

Vyjmenujte alespoň dva z Krtečkových přátel.

5

Co daly Krtkovi dcery jeho autora Zdeňka Milera?

6

Jaké bylo povolání Zdeňka Milera?

7

Co se měly děti naučit z filmu o Krtečkovi?

8

Kde vznikl nápad použít do filmu krtka?

9

Jak dlouho Zdeňku Milerovi trvalo, než nakreslil postavičku Krtka?

10 Co si Krtek vyrobil z látky v prvním kresleném filmu?

TURN OVER

