Příprava na přijímací zkoušky
Okruh 8 ČJ - Práce s textem
Počátky města spadají do období stěhování národů, název se snad odvozuje podle kmene
Venetů/Benetů, který se v této oblasti usadil, když barbary ohrožované obyvatelstvo hledalo
útočiště na bahnitých ostrůvcích laguny.
Z osady prostých chýší na dřevěných pilotách (založené snad už v 5. století) se postupně
vyvinulo sebevědomé město, sice bez pozemkového a surovinového zázemí, ale výhodně
orientované na obchod s východním středomořím a Byzancí. Ten obyvatelé brzy dokázali
chránit jak mocným _________ loďstvem, tak obratnou diplomacií, těžící i z nejasného
postavení mezi sférami zájmu západního a východního císařství. Velkou roli zde hrál i státní
kult sv. Marka.
Město se tak stalo bohatou a sebevědomou patricijskou republikou s vlastními volenými
orgány (v čele s dóžetem – prvně zmíněným k roku 679) a s ohromným vlivem ve
východním Středomoří, posíleným četnými obchodními osadami a vojenskými základnami.
1. O vzniku kterého města v Itálii je výchozí text?
2. Které slovo se nejlépe hodí na vynechané místo?
a. Válčícím
b. Válečným
c. Válkovým
3. Vypište z textu slova vzniklá skládáním:

4. Použijte ve větě slova
a. TĚŽÍCÍ
b. TĚŽICÍ
5. Uveďte, zda odpovídá výchozímu textu:
a. Zakladateli města byli barbaři, kteří se usadili na bahnitých ostrůvcích.

A/N

b. Sv. Marek je kultovním svatým obyvatel města.

A/N

c. První zmínka o městské republice pochází z roku 679

A/N
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Seřaďte úryvky tak, aby text dával smysl:
TEXT 1
A. Když po nějaké chvíli pes odběhl s nepořízenou, vylezla ze svého úkrytu. Po zídce
se pnul vinný keř, z něhož visely nádherné fialové hrozny. Hladová liška dostala na
hrozny chuť. „Vypadají dobře, jsou veliké, pár si jich natrhám, alespoň trochu zaženu
hlad,“ rozhodla se.
B. Liška se naučila chodit do blízké vsi na slepice. Dokázala se potichu vloupat do
kurníků a její návštěvu pokaždé zaplatila některá slípka životem. Jeden sedlák už
měl dost jejích lotrovin a na lišku si počíhal.
C. Ale ouvej! Ať se natahovala, jak chtěla, ať vyskakovala, jak nejvýš uměla, nepodařilo
se jí ani na jeden hrozen dosáhnout. Nevzdala se hned a zkoušela šplhat po keři.
Veškerá námaha však byla marná. Když odcházela s prázdným žaludkem, řekla si:
„Co je mi po hroznech, vypadá to, že jsou pořádně kyselé, jen bych si zkazila chuť.“
D. Nakonec ji jedné noci přistihl. Jen taktak se stačila dát na útěk. „Jen počkej, zlodějko,
já ti ukážu!“ křičel, hodil po lišce kámen a málem ji přizabil. Lišku pronásledoval i
sedlákův pes. Utíkala před ním ze všech sil a nakonec se jí podařilo ukrýt se v dolíku
pod jakousi zídkou.
TEXT 2
A. Koza nebyla hloupá. Hned uhodla, o co vlkovi jde: „Vlku, divím se, že se najednou
staráš o mé dobro a zajímá tě, zda je tráva, kterou jím, zelená nebo suchá. Nesháníš
spíš pochoutku pro sebe? Kdybych seběhla dolů, co se se mnou stane?“ Pak si už
vlka nevšímala a dál se pásla na skalisku. Vlk musel odejít s nepořízenou.
B. Vlk měl velký hlad, toulal se lesem a přemýšlel, jak sehnat něco dobrého k jídlu.
Náhle uviděl na vysokém skalisku kozu. Klidně okusovala trávu a větvičky a
nevěděla, že ji vlk pozoruje. „Tebe bych si dal k obědu a možná by mi zbylo i na
večeři,“ pomyslel si vlk.
C. Ale protože nedokázal lézt po skalách, pomalu se loučil s myšlenkou na dobrý oběd.
„Kdybych tak mohl kozu přilákat k sobě dolů,“ řekl si v duchu. A dostal nápad: „Dobrý
den, kozičko,“ pozdravil zdvořile, „to máme dnes krásný den. Závidím ti, jak jsi
obratná, když dokážeš vyšplhat po kamení do takové výšky. Ale proč na skalisku
okusuješ ubohou travičku? Tady pod skálou je tráva vysoká, šťavnatá a jemná jako
hedvábí. Seběhni dolů, uvidíš, jak si pochutnáš!“
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TEXT 3
A. Eurydika se mu náhle rozplynula před očima. Sedm dní bloudil okolo podsvětní řeky
a zkoušel se dostat, ale marně, a tak se vrátil zpátky na zem. Se slzami v očích
putoval světem a zpíval. Jednou šli okolo Bakchantky a uslyšely jeho zpěv.
Pološíleně házely po Orfeovi kameny a brzy se jim podařilo ho usmrtit. Konečně se
shledal se svou milovanou. Jeho tělo pohřbily Múzy.
B. Orfeus byl slavný umělec, kterého lide zbožňovali pro jeho krásný zpěv a líbezné
tóny, jež vycházeli z jeho lyry. Jednoho dne se zamiloval do krásné Najády, vodní
víly, Euridiky a oženil se s ni. Jednou musel odjet z domu, a protože se Eurydice
udělalo smutno, vydala se za svými přítelkyněmi Najádami. Cestou ji vsak kousnul
jedovatý had a Eurydika zemřela.
C. Orfeus byl velmi smutný a rozhodl se, ze se vypraví do podsvětí za Hádem, aby si u
něj svou manželku vyprosil. Brzy už překonal trojhlavého psa, strážce podsvětí, a
Chalkón ho převážel do říše mrtvých. Hádes s Persefonou dobře poslouchali Orfeův
zpěv a slíbili, že mu manželku vydají, ale s podmínkou, že se na ni cestou z podsvětí
nesmí ani podívat, protože jinak by se vrátila do říše mrtvých. To už pospíchal s
Eurydikou zpět, ale náhle ho přepadla strašná úzkost, že se s ní něco stalo a ohlédl
se.
TEXT 4
A. Když je macecha nemohla najít, zlobila se tím víc a žalovala králi, jaké jsou to
toulavé děti. Ještě horší časy dětem nastaly, když se maceše narodili dva synové.
Nevěděla, co nejhoršího by si na Frixa a Hellé vymyslila a co by o nich králi nalhala.
Trestala je sama a přála si, aby je král trestal také a ještě přísněji, než je trestala ona.
B. Žil kdysi v Řecku král, který měl manželku z božského rodu. Narodili se jim chlapec a
děvčátko. Chlapci dali jméno Frixos a děvčátku říkali Hellé. Děti byly hezké a zdravé
a král mohl nesmrtelným bohům děkovat, že mu dopřáli klid a štěstí uprostřed rodiny.
Nevážil si však štěstí, které měl, a toužil po jiném.
C. Za bílým čelem jí narůstaly černé myšlenky. Rozhodla se, že děti zahubí. Věděla, že
by jí král nedovolil děti zahubit, a proto krutý čin lstivě a dlouho připravovala.
D. Vyhnal manželku z domu a oženil se znovu. Tak dostali Frixos a Hellé macechu.
Macecha chlapce a děvčátko nenáviděla, hubovala je od rána do večera a týrala.
Děti před ní utíkaly a schovávaly se raději v zahradě za královským palácem.
E. Bála se, že se její synové budou dělit o králův majetek s nenáviděnými dětmi, a
přemýšlela, jak to zařídit, aby její vlastní děti dostaly celé království.
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