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 17 Pantomimicky předveď a utvoř zvolací větu, kterou by mohl(a) 
vykřiknout:

bruslař(ka) při pádu,• 
lyžař(ka) – vítěz(ka) při dojezdu do cíle,• 
hokejist(k)a po vstřelení gólu.• 

   Každou větu zvolací zapiš jako přímou řeč 
a doplň k ní věty uvozovací.

 18  Doplň i, í, y, ý. U zvýrazněných slov urči pád, číslo, rod (životnost) 
a vzor. 

L__že  se  používají  k jízdě  po  sněhu.  Dříve  se  v__ráběly  

ze  dřeva,  zprav__dla  jasanového,  dnes  se  v__rábějí  z  kovů  

a  plastů.  K botám  se  připevňují  bezpečnostním  vázáním,  

které  se  při  pádu  rozepne.  K  v__bavě  patří  také  hůlky,  

v  dolní  části  opatřené  kroužky  proti  zaboření  do  sněhu.  

L__žování  je  krásný  sport,  ale  musí  se trénovat,  ab__  člověk  sjel  i strmou  

sjezdovku.  Odvahu  prokazují  především  skokani,  kteří  z rozjezdu  na  můstcích  

dokážou  uletět  i 200  metrů.  Potěšení  z projížďky  na  běžkách  si  mohou  dopřát  

i začátečníci.  Běžecké  l__že  jsou  totiž  mnohem  užší  a lehčí.  Český  závodník  Aleš  

Valenta  z__skal  na  olymp__jských  hrách  v Salt Lake City  

v roce  2002  zlatou  medaili  v akrobatickém  l__žování.

(podle Jiřího Žáčka)

 19 Z některých písmen uvedených anglických slov slož česká podstatná jména. U těch urči rod 
a vzor. Pokud anglická slova neznáš, vyhledej jejich význam v anglicko-českém slovníku. 

Vzor: snowboarding – jízda na prkně, nos – hrad, bod – hrad

PICTURE, WINDOWS, FEBRUARY, GLOVE, SNOWMAN, SKATER, ICE

Nabídka: SÁNĚKLUH, NORÚ, ANOK, ICEKUVRA, BRUSALŘ, ZORBA, ELD

Snowboarding aneb prkno, sníh a my

Snowboarding je zimní sport podobný lyžování, ale také letním 

sportům skateboardingu a surfu. Provozuje se na snowboardu – 

prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce. Od roku 1998 

je olympijským sportem. 

Předek snowboardu se označuje jako nos nebo špička a konec 

jako ocas nebo patka. Obě tyto části jsou zahnuté nahoru, 

aby prkno dobře klouzalo po sněhu. Po stranách jsou ostré 

kovové hrany.

Vykrojením hran vznikne uprostřed prkna jeho nejužší část. 

Čím větší vykrojení, tím rychleji je možné zatočit. 

Boty jsou k prknu připevněny 

vázáním. Vzdálenost mezi 

vázáním nám seřídí 

v servisu tak, aby chodidla 

byla zhruba ve vzdálenosti 

ramen. Kvalitní seřízení 

je důležité pro naši 

bezpečnost.

(podle L. McKennové)

 14 U zvýrazněných podstatných jmen v textu urči vše, co umíš. 

  Zkus stejným způsobem určit slovo snowboard.

 15 Podobně jako je v textu na této straně popsán snowboard, popiš lyže. 

Nabídka: náčiní ze dřeva, kovu, umělé hmoty nebo jejich kombinací, dlouhé úzké 

desky, délka a tvar podle druhu použití, připevnění ke vhodným lyžařským botám, 

lyžařské bezpečnostní vázání, umělá skluznice, lyžařské brzdy, vhodné hůlky 

 16 Urči slovní druhy.

Závodník pečlivě zkontroloval před startem svoje vázání. 

  Vytvoř otázku, na niž by bylo možné odpovědět větou z tohoto cvičení.
  Uveď synonymum alespoň k jednomu slovu z věty.
  Uveď antonymum alespoň k jednomu slovu z věty.
  Vyhledej ve větě základní skladební dvojici.
  U slovesa urči osobu, číslo a čas.

Snowboarding, snowbo-
ard, skateboarding a surf 
[snoubórdyn, snoubór, 
skejtbórdyn, srt] jsou slova 
přejatá z angličtiny.

Zkoušeli jste někdy jezdit 
na snowboardu? Vypra-
vujte.

Salt Lake City [solt lejk 
sity] je město ve Spojených 
státech amerických.


