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Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková 
organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0129 

Název projektu SŠPU Opava – učebna IT 

Typ šablony klíčové aktivity: 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 
vzdělávacích materiálů) 

Název sady vzdělávacích materiálů: ČJ II 

Popis sady vzdělávacích materiálů:  Český jazyk II, 2. ročník 

Sada číslo: D–10 

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 20 

Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 

VY_32_INOVACE_D–10–20 

Název vzdělávacího materiálu: 
Zdokonalování jazykových vědomostí a 
dovedností 

Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Mgr. Martina Hulvová 

ZDOKONALOVÁNÍ JAZYKOVÝCH VĚDOMOSTÍ a DOVEDNOSTÍ 

PRAKTICKÉ ÚKOLY 

ODHALTE A OPRAVTE JAZYKOVE NEDOSTATKY: 

Rozhodla jsem se pro popis mého nejvíce relaxačního místa v mém domově. 

Pokoj se činí rozlohou asi jako větší koupelna ve tvaru obdelníka. 

Při vstupu do pokoje se můžete nechat překvapit vyšívanou záclonkou. 

Stůl je velice velký, tudíž se hodí při studování, ke čtení knih, což mi umožňuje 

polohovací lampa na stole. 

Je to garáž s dílnou, kde jsou tři dřevěná okna, kdysi také bílá omítka, která je momentálně tmavší. 

Zde se mi vleze mých 7 motocyklů. 

Seštelovat motocykly… 

Za své oblíbené místo můžu považovat můj pokoj. 

Tady mám modely aut, co jsem jako dítě skládal. 
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Nad stolem je okno, kde mám výhled na krajinu. 

Naproti postele jsou dveře, kde jdu, když chci relaxovat. 

Vchodní dveře do pokoje jsou… 

Nejsou tady lidé, co nemám rád. 

Je to místo, kde se dělí pole s lesem. 

Obrovská koruna s nespočtem listů jde vidět z dálky. 

Milerád se zde navracím. 

Sem tam vás navštívím. 

Lednice je asi 2 m vysoká s krémovým odstínem. 

Tohohle místa si vážím nejvíce. 

Výhled značně omezují vzrostlé stromy. 

Zde se dostávám do konfrontace s maminkou. 

V dílně není zavedeno vytápění. 

Jeden z nejsilnějších zážitků bylo, když v r. 1997 byly povodně. 

Okolo je tráva vysoká mě po kolena. 

Často se procházím do přírody daleko od civilizace. 

Ty paprsky člověka až oslní, že má nutkání je zavřít a snít. 

První, čeho si všimnu, je zrcadlo. 

Mnoho z nich už nečteme, tak je budu muset protřídit. 

Les se rozléhá. 

Stará lampa naproti přes ulici vrhající stíny. 

Nachází se daleko od mého domu, naší země i daleko za našimi hranicemi. 

Moje hlava se usadí na měkký polštář. 
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Sice tuto větu lidé zpochybňují psem, ale postel je nejlepším přítelem člověka. 

Nálada se rázem promění na lepší. 

Fouká zde silný vítr, tím pádem je zde zima. 

Naráz se na opačné straně objeví měsíc. 

Koruny stromů mi brání k výhledu na noční oblohu. 

Tato skutečnost se vyznačuje určitou zajímavostí. 

Cesta lesem vede z vesnice nacházející se na okresu Vyškov. 

V lesích roste množství hub, malin, borůvek a všemožných lesních pochutin. 

Z rozkvetlých luk člověka přechází oči. 

Jako první vás zaujme dům. 


