Mariovi rodiče

17 Doplň i, í, y, ý.

Mario se s námi postupně skamarádil a vyprávěl nám o své rodině.
Maminka – Italka je prý manažerka. Vede úspěšně svou cestovní kancelář, která
zajišťuje dovolené pro Čechy po celé Itálii. Dokonce vozí i italské turisty do Prahy
a dalších zajímavých míst České republiky.
Tatínek je Čech a pracuje v maminčině
firmě jako řidič autobusu, takže hlavně v létě
často nebývá doma. Když má čas, rád vezme
Maria i jeho bratra na některou orientační
automobilovou soutěž. Při takové soutěži je
důležité umět se dobře orientovat v terénu,
pracovat s mapou, ale také znát a dodržovat
pravidla silničního provozu.
Mariův otec se už
Které činnosti vykonává
několikrát umístil
manažer(ka) a které
v první desítce
řidič(ka)? Kým bys chtěl(a)
závodníků.
být a proč?

zas__lání v__plněných přihlášek, prav__dla s__lničního provozu, ub__tování
posádek, nabl__skaná voz__dla, podm__nky pro provoz, cv__čné kolo, zhoršená
v__ditelnost, v__světlivky v mapě, v__hlášení v__sledků, etapové v__tězství,
zaplatit m__tné, benz__nové v__pary, m__stní pol__cie, nejbl__žší křižovatka,
zv__šené nebezpečí náledí, pov__nné kontrol__, m__nulý závod, rozb__tý
sp__nač, v__cebodové pásy, vůz s přídavnými světl__, ochranné přilb__

18 Vyber správná písmena.
Italští turisté u nás rádi navštěvují Z/zámek K/konopiště nedaleko B/benešova
a H/hrad K/karlštejn. Tam mohou zhlédnout i P/představení N/noc na K/karlštejně.
Někteří se dokonce vypraví i do K/krkonoš na naši nejvyšší H/horu S/sněžku a pak
se projdou po městě P/pec P/pod S/sněžkou. Občas zamíří i k P/prameni L/labe.

13 Odpovídej podle textu.
Kdo je majitelem cestovní kanceláře?
Dozvěděli jsme se, jaký koníček má Mariova maminka?
Jaký koníček má Mariův tatínek?
Má Mario sourozence?

Urči základní skladební dvojici v prvním větném celku.
Podle kterých vzorů se skloňují podstatná jména __onopiště, __něžka, __abe?
Jaký koníček by Mariova
maminka mohla mít? Jaké
koníčky mají tvoji rodiče?

19 Doplň správné koncovky. Při rozhodování ti pomůže přiřazení slova ke vzoru.
Mario si připravil vypravování o Neapoli, třetím největším

14 Řekni, co si myslíš.
Kterým jazykem (kterými jazyky) asi Mario mluví? Proč?
Jak se mohou dorozumívat Mariovi rodiče?
Vymysli název cestovní kanceláře.
Co bys v Čechách ukázal(a) zahraničním turistům?

městu Itálie. Má bohaté umělecké dědictv__. Je zde množstv__

I přejatá slova se často
skloňují podle českých
vzorů.

kostelů se zajímavými kopul__ a jiné význačné stavb__.
Dokáže-li někdo téměř
stejně dobře hovořit
dvěma jazyky, říkáme, že je
bilingvní (dvojjazyčný).

15 Urči rod a vzor slov vyznačených v textu.

V samém srdci Neapole najdeme klášter svaté Kláry, v jehož kapl__ je hrob jedné
z královen. Královský palác má zase průčel__ se soch__ králů. Na jednom ze
zdejších hradů uvidíme terasu s děl__. Neapol je
město pizz__, rušných tržnic a opery. Zajímavé je

Uveď další slova středního rodu související s tématem automobil a urči jejich vzory.

16 Přečti si první větný celek textu Mariova rodina. Co všechno o něm dokážeš říct?
Tvoř další skladební dvojice (vhodné do věty) se slovem rodina.
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i neapolské okol__, např. Pompeje.
(podle http://cs.wikipedia.org)

Vypiš podstatná jména středního rodu a urči jejich
vzor.
Urči vzor slov Itálie a Klára.
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