9. Čtení, rozumění čtené instrukci - C

1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL.
Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a
pacient ho napodobí.
Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje přečtený
text a pacient provede úkol.
Pacient si přečte potichu text, komunikační partner nebo terapeut zakryje
přečtený text a pacient provede úkol.

PODEJTE MI RUKU A DVAKRÁT JI
STISKNĚTE.
UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM
OKNO A NAKONEC STROP.
NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE
OKNO.
AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA
A POTOM NOSU.
AŢ SE DOTKNETE NOSU, UKAŢTE
POSTEL, ALE NE TU VAŠI.
NEŢ SE DOTKNETE NOSU, UKAŢTE SVÉ
PRAVÉ OKO.
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UKAŢTE POSTEL, ALE NE TU VAŠI, A
POTOM UKAŢTE PODLAHU.
JESTLIŢE JE V TOMTO POKOJI RÁDIO,
ZAVŘETE DVAKRÁT SVOJE OČI.
UKAŢTE NĚJAKOU PŘIKRÝVKU A POTOM
UKAŢTE KDE JE VÁŠ NÁPOJ.
POKUD NENÍ NYNÍ NOC, TŘIKRÁT
SEVŘETE VAŠI DLAŇ.
UKÁŢTE UKAZOVÁČKEM NA DVEŘE,
POTOM NA PODLAHU A NAKONEC NA
OKNO.
POKUD JE NYNÍ ODPOLEDNE - KÝVNĚTE
HLAVOU („ano“), POKUD NENÍ
ODPOLEDNE - OTOČTE HLAVOU („ne“).
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2. PŘEČTĚTE VTIP.
Přečtete si vtip a podtrhěte si důleţitá slova. Vysvětlete smysl vtipu a vymyslete
vtipu název. Komunikační partner nebo terapeut klade kontrolní otázky.

Například:

1. __Moravský nápoj__
Turista na Moravě potká babku a ptá se:
„Babičko, kde se tady pálí slivovice?"
„Vidíš ten kostel, chlapče? Tak kromě toho
všude."
Koho potkal turista?
Na jaký alkohol se turista ptal?
Proč se turista ptá na slivovici zrovna na Moravě?
Pálí se slivovice úplně všude?
NEJ VTIPY – nejlepší vtipy na webu. Vtipy o cestování [online], neuvedeno, [citováno 20.6.2013]. Dostupné z World Wide Web:
<http://www.nejvtipy.cz/vtipy-o-cestovani_sk&gr=5>.

2. _____________________________
„Tak jsem se vrátil z Itálie."
„A jaké bylo počasí?"
„Celkem dobré, pršelo jen dvakrát. Jednou
sedm a podruhé pět dnů."
Vtipkar.cz. Cestování [online], neuvedeno, [citováno 20.6.2013]. Dostupné z World Wide Web: < http://www.vtipkar.cz/tak-jsem-se-vratil-z-dovoleneajake-bylo-pocasicelkem-dobre >.
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3. _____________________________
Ptá se farmář kovboje: „Time, označil jsi
všechna zvířata, jak jsem včera přikázal?"
„Označil."
„A měl jsi s tím hodně práce?"
„S dobytkem ani ne, ale s těmi včelami to bylo
strašné!"
Vtipyo.cz Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích [online], neuvedeno, [citováno 20.6.2013]. Dostupné z World Wide Web:
<http://www.vtipyo.cz/nejlepsi-vtipy-o/nejlepsi-vtipy-o-indianech-a-kovbojich/page/4/>.

4. _____________________________
Šachy jsou velmi dobrá hra. Na strávení volné
chvíle je ale mnohem lepší dáma.
Modrý úsměv. Moudra [online], neuvedeno, [citováno 20.6.2013]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.modryusmev.cz/Vtip.aspx?Id=874>.

5. _____________________________
„Slyšela jsem, ţe Váš syn studuje na
univerzitě. Co z něj bude, aţ skončí?" ptá se
známá paní Nové.
„Obávám se, ţe důchodce.“
NEJ VTIPY – nejlepší vtipy na webu. Vtipy o škole [online], neuvedeno, [citováno 20.6.2013]. Dostupné z World Wide Web:
<http://www.nejvtipy.cz/vtipy-o-skole_sk&gr=4>.
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3. PŘEČTĚTE SI PŘÍBĚH.
V kaţdém odstavci podtrhněte důleţitá slova.
Po přečtení odpovězte na kontrolní otázky nebo doplňte cvičení.
Vyprávějte příběh. Vymyslete příběhu název, a poté jej porovnejte s originálem.

FILM, ZDENĚK A JAN SVĚRÁKOVI
stručný obsah
_____________________________
Hlavní postavou je stárnoucí hudebník František. František
dříve hrál v Praţské filharmonii. Odtud ho ale vyhodili. Začal
tedy hrát na pohřbech v krematoriu.
František chce našetřit na starého trabanta. Má ale dluhy u
svého známého. Ten mu poradí, jak si na trabanta vydělat.
František mu tak splatí dluh. Jeho návrh zní: Udělat
fingovanou svatbu s jednou Ruskou. František zpočátku
nesouhlasí, pak ale kývne. Získá tak minimálně 40 tisíc korun.
Nastane

ale

první

problém.

Františkova

nová

ruská

manţelka emigruje do Německa. Ruska má malého syna a
nechává ho v Čechách. Klukova ruská babička zemřela. Tak
kluk zůstal na krku Františkovi. František se chtěl kluka zbavit.
Později mu ale přirostl k srdci.
Nakonec matka pro kluka přijede. Matka a syn se vrátí zpět
do Německa.
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Odpovězte na otázky:

1. Vypište všechny hlavní postavy.
____________________________________________
2. Kdo je František?
____________________________________________
3. Na co chce František našetřit?
____________________________________________
4. Jak František získal 40 tisíc korun?
____________________________________________
5. Kam se rozhodla jet Františkova nová ţena?
____________________________________________
6. Kdo v Čechách s Františkem zůstal?
____________________________________________
7. Jak příběh končí?
____________________________________________
Napište slova správně:

TIFRANŠEK

__________________

HAR FIL NIE MO

__________________
Název filmu: Kolja
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POVÍDKY Z DRUHÉ KAPSY, KAREL ČAPEK
stručný obsah jedné z povídek

_____________________________
Pan Bobek je Čech a vypráví příběh. Příběh se stal
v Palermu. V Palermu policie chytila muţe. Muţ drţel
zakrvácenou dýku. Muţ tvrdil, ţe někoho zabil. Policie
muţe zatkla a uvěznila. Policie ale stále nemohla najít
mrtvé tělo.
Vrah se jmenoval Marco. Marco chtěl trest. Policie ale
nenašla tělo oběti. Marka tedy nemůţou odsoudit.
Policie Markovi dovolila utéct z vězení. Marco se ale do
vězení pořád vracel. Později Markovi řekli, ţe ho
propustí. Marco takovou „nespravedlnost“ neunesl.
Oběsil se ve své cele.
Od této doby v cele strašilo. Další lidé v celé strávili
jen jednu noc. Poté se obrátili na správnou cestu. Pana
Bobka tam jednou na zkoušku zavřeli. Od té doby
„nápravná cela“ přestala fungovat.
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Odpovězte na otázky.

1. Napište všechny postavy z příběhu.
____________________________________________
2. Kdo vypráví příběh?
____________________________________________
3. Kde se příběh odehrál?
____________________________________________
4. Proč policie chytila Marca?
____________________________________________
5. Proč policie nechala Marca utéct?
____________________________________________
6. Jak Marco reagoval na své propuštění?
____________________________________________
7. K čemu pak cela slouţila?
____________________________________________
8. Jak cela účinkovala na pana Bobka?
____________________________________________

Název povídky: Povídka starého kriminálníka
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JAK JSEM POTKAL RYBY, OTA PAVEL
stručný obsah jedné z povídek
_____________________________
Strýc Prošek se vracel z hospody a zpíval si vojenské
písničky. Strýc potkal svého synovce Otu. Zavolal si ho k sobě
a dal mu kyselou okurku.
Strýc řekl Otovi, ţe mu vyrobí rybářský prut. Šli společně do
stodoly pro dlouhý lískový proutek. Strýc Prošek vyrobil
krásný prut a dal ho Otovi. Poradil mu, aby šel chytat
k ostrovu. Tam ţijí pstruzi samotáři.
Ota šel tedy k ostrůvku. Strýc Prošek čekal pod stromem.
Ota dal ţíţalu na háček. Hodil návnadu do vody a čekal.
Najednou se na háček chytil okoun. Ota zápasil, aby okouna
vytáhl. Za chvíli velkého okouna vytáhl na trávu. Běţel za
strýcem Proškem.
Strýc Prošek Otu pochválil a byl na něj pyšný. Strýc stáhl
z okouna kůţi a uřízl mu hlavu. Kůţi a hlavu pak přitloukl na
vrata od stodoly. Všichni tak věděli, ţe je ve vesnici nový
rybář.
Ota stále pod svou trofejí vysedával a chlubil se. Jednou
v noci ale hlava i kůţe zmizely. Trofej asi vzal strýc Prošek.
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Vyberte správnou možnost:
1. Co dal Strýc Prošek Otovi?
a) kyselou okurku
b) kyselé jablko
c) kyselé rajče

2. Co strýc Prošek vyrobil?
a) rybářskou stoličku
b) rybářský prut
c) rybářský klobouk

3. Jakou rybu ulovil malý Ota?
a) štiku
b) okouna
c) pstruha
4. Kam dal strýc Prošek kůţi a hlavu od okouna?
a) na plot
b) na vrata od stodoly
c) nad dveře od domu
Očíslujte věty dle správného pořadí:

Trofej asi vzal strýc Prošek.
Ota šel tedy k ostrůvku.
Strýc potkal svého synovce Otu.
Tam ţijí pstruzi samotáři.
Název povídky: Moje první ryba
Český-jazyk.cz Čténářský deník [online], neuvedeno, [citováno 20.6.2013]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarskydenik/>.
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