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Můj přít€l
snidá sedm klllqli
a kdyžje spoňídá
dá si rcDete
hruškové cuta|átko

on lotiž říki
Dobré lidi zuby nebo|i
aje lo panida
chodit po světě
a mit
mil v úst€th s|adko

s|áva

a pů|lilru bffh€rovky
!!t!!!
půjč mi b!I4
útmta dn6 dětá čtyři stovky

všechny cuknÁřky z celé &Bb!!]É
na něho děIaji s|aďounké !gbbl!h[
a on jim za odměnu zpívá zas a aovu
fu hlctu cuktáiskou bossanow

Můj přitel Karc|
pije šťávu z bezinek
řiki Že nad ninení
že je famózni g|Ukózní monstózní
ať si taky dám

Koukej jak !!!_!qs!g
oblast budoucich maminek
a já 'nám pďedeni
ž! - jáko mič
a až ho někdo kopne odkuúli s€ mi pryč

úp|něsám

slávg
cukr a &iys
a púl litŤu b€cherovky
llIa
půjč mi bilq
úEata dnes délá čtyři stovky

|Jarcúir Noha icd: .ukni'Ík' bo'sana". N\|a,@hoýic4.C)

r8.
Který z nlisledujicíct' Úrazu nejspiše patří na vynechane
misto v uvedené básni?
(A)
(B)
(c)
(D)

se vypusti

vyskočí

(a)
(B)
(c)
(D)

2t.

KteÍ€ z násl €dujicich slov neni v uv€d€né básni přídavným
jménem?

famóaú
kr€Íuoli
gIukóai
bruškové

19.

Do kteé z niásledujícich skupin slov patií slolo }ira

(A) do slov básnických
(B) do slov knř'ich
(C) do slov z2siaÍalých
(D) do slov nespisovných

21,

Klení z následujících možnosti nejlépe vys huje význam
yýftzn d,i si rc+eÍe z \!ýed.né básné?
(A) dá si da|ši sladkost
(B) dá si kávu
(c) dí si |ék
(D) dá siještě volno

22.

.'' úu r6le oblos| budoucích na"tihek .

Kt€á z nás|edujícich moŽností nejlépe \ystihuj€ rjaam
uvedeného s|ovního spojeni z úvďni b6ně?

řoste mu chuť mit děli

(A)
(B)
(c)
(D)

oblasl budouc ích nani hek

Kterým z n''sledujících terŤninů nuiaáme citovanou

(a)
(B)
(c)
(D)

titulek

mezihra

24.

Ktení z následujicích dvojic slov tvoři v uv€dené básni rým?

íamózní . 8|ukóa| í
republiky - cukbliky
káva - hurá

(A)
(B)
(c)
(D)


