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Diktát 

 

O milotických čápech 

Pověst vypráví o čápech, kteří svému mecenáši, milotickému hraběti, bohatě vrátili péči, kterou jim vždy 
nezištně věnoval. Na zámku bývalo dobrým zvykem, že čápi, trávící zimu v teplých krajích, nalézali 
každé jaro na střeše zámku opravené hnízdo. Koloběh klidných dnů ustal, když se objevilo turecké 
nebezpečí, s nímž zápasili všichni evropští panovníci už několik století. Jednoho dne Turci hraběte 
odvlekli jako zástavu. Na zámku, který stejně nebyl rabování ušetřen, zůstala osamocena jeho žena. 

Přišlo jaro a čápi se poprvé nedočkali opraveného hnízda, neboť na ně hraběnka ve svém zármutku 
zapomněla. Při jedné ze svých procházek si hraběnka všimla, že jeden čáp má cosi připevněného na 
noze. Ukázalo se, že je to kožený řemínek, skrývající smotek kůže se vzkazem ztraceného hraběte. Čáp 
se stal poslem dobrých zpráv. Hraběnka požádala o pomoc své přátele a po shromáždění výkupného bylo 
zahájeno s tureckou stranou jednání. Turci po složení požadované částky hraběte propustili. 

Místo, kde byl hrabě vězněn, bylo zimním azylem čápů, kteří svého hraběte poznali. 
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Jazykový rozbor 

Bylo mi trapné že kvůli pětikorun ě si naši hosté kazí chuť a tak jsem pořád mlel o tom jak jsou ty 

arašídy žluklé než jsem pochopil že je nedodala na stůl moje žena ale že je přinesli naši hosté. 

1) Do souvětí doplňte interpunkci . 

2)  Sestavte graf souvětí a určete jeho druh . 

 

 

 

 

 

3) Vypište věty vedlejší a určete jejich druh . 

 

 

 

 

 

4) Vypište větu jednočlennou. 

 

5) a) Jaký je poměr mezi poslední a předposlední větou souvětí? 

 

b) Jaký je poměr  mezi první  a třetí větou souvětí? 

 

 

6) Utvořte vidové dvojice ke slovesům: 

a) nedodala 

b) kazí 

 
 
Jiné úkoly 

1) Vysvětlete význam slov: 

a) permanentní 

b) autentický 
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2) Určete, jakým větným členem je slovo večer v následujících větách: 

a) Návštěvníci literárního večera se sešli v klubovně. 

b) Těšil jsem se na večer. 

c) Večer jsme šli na procházku. 

d) Večer je krásný. 

 

3) Utvořte věty obsahující spojení jako vojáci tak, aby bylo v platnosti: 

a) příslovečného určení způsobu 

 

 

 

b) doplňku 

 

 

 

4) Které slovo je nejvýstižnějším synonymem ke slovu oddaný? 

a) poddaný  

b) prodaný  

c) věrný  

d) zdárný  

e) důvěřivý 

 

 

5) Jak se nazývá vyústění vyprávění vtipu nebo povídky?  

 

6) Kdo z českých umělců získal cenu Americké filmové akademie (Oscara)? 


