
Olympiáda v českém jazyce – 1. kategorie  VZOROVÉ ÚKOLY 

Oddíl 1 – Porozumění textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl 2 – Hrátky s češtinou 

1. Synonyma jsou výrazy se stejným nebo podobným významem.  

Nahraď podtrženou část věty spojením, které je jí významově nejbližší. Označ křížkem. 

Hladový lev se skryl v křoví a potichu číhal na 

svou oběť. 

a/ si olizoval obě přední tlapy.   

b/ vyčkával na svou kořist.   

c/ očichával svůj oběd.  

Nehltej, zaskočí ti! 

 

a/ Nemluv tak rychle    

b/ Nejez tak rychle    

c/ Nemluv u jídla

 

2. Slova příbuzná mají stejnou či podobnou část slova, které se říká kořen, a ten má ve všech případech 

stejný význam, např. SVÍTIT – SVĚTLO – ROZSVÍCENÝ – SVÍTÁNÍ Označ křížkem řádek, na kterém jsou pouze 

slova příbuzná. V ostatních řádcích podtrhni „vetřelce“ (slovo, které do řady příbuzných slov nepatří). 

blížit se – blízko – blizoučko – přiblížení – koblížek – sblížit se – blízká  □ 

počítat  - spočítaný – počítač – výpočet – početný – odpočítat – počty  □ 

přemýšlet - výmysl – nesmyslný – myšlenka – myš – zamyšleně – smysl  □ 

 

Oddíl 3 – Slohová cvičení 

Dokonči příběh, ve kterém se objeví všechna následující slova. Slova můžeš použít v různém pořadí, 

mohou se opakovat a mohou mít jakýkoliv tvar. 

 

 

Záhada staré garáže vyřešena … 

Jako každý pátek se děti vracely domů ze školy a plánovaly si, co budou dělat o víkendu. Procházely zrovna kolem 

opuštěného domku, když najednou zaslechly podivné zvuky… ____________________________________ 

Akrobat na hrazdě 
Na vytvoření jednoduché pohyblivé hračky budete potřebovat tyto 

pomůcky: 

- 2 brčka s kolínky  

- nůžky 

- papír 

- tužku 

- pastelky nebo fixy 

- izolepu. 

Postup: 

Na papír nakreslete postavičku asi 10 cm vysokou s rukama nahoře. 

Vystřihněte postavičku, vybarvěte ji a vytvořte si budoucího 

akrobata. Na vybarvení můžete použít pastelky nebo fixy.  

Brčka ohněte a zasuňte kratšími konci jedno do druhého, abyste 

vytvořili „hrazdu“, na které bude akrobat cvičit. 

Dlaně akrobata přilepte pomocí kousku izolepy k hrazdě. 

Nyní otáčejte oběma brčky současně dovnitř nebo opačným směrem 

a akrobat bude na hrazdě cvičit a dělat veletoče. 

 

 
 

1. Text, který jste si právě přečetli, je …   

(správnou odpověď označ křížkem): 

a/ … pohádka o papírovém akrobatovi. □ 

b/ … návod, jak si vyrobit papírového 

gymnastu.    □ 

c/ … návod, jak cvičit na hrazdě.  □ 

 

2. Při pokusu budeš potřebovat tyto 

pomůcky (označ křížkem správné pomůcky): 

tvrdý papír □ ohebné slánky □ 

vodové barvy □ lepidlo  □ 

pastelky  □ špejle  □ 

sklenici s vodou □ fixy  □ 

lepicí pásku □ nůžky  □ 

stará garáž Jirka mléko kočka maminka sousedka klíč tma 


