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Četba s porozuměním 
 

Přečtěte si text.  

Když zemřela kněžna Libuše, zakladatelka české dynastie Přemyslovců a zakladatelka města 

Prahy, chtěla se její družka Vlasta provdat za knížete Přemysla. Poslala proto k Přemyslovi své posly a 

nabídla mu, aby se s ní oženil. Kdyby Přemysl rychle na její nabídku odpověděl, k válce by nedošlo. 

Ale jeho mlčení Vlastu rozzlobilo, a proto vyhlásila válku celému mužskému rodu. Shromáždila 

všechny své družky na hradě Děvíně, odkud dívky uskutečňovaly své válečné výpravy do okolí. 

Vlasta nejvíce nenáviděla jednoho Přemyslova přítele, Ctirada, a tak pro něho připravila 

strašnou lest. Výbrala nejkrásnější mezi svými dívkami – Šárku, přivázala ji ke stromu a odjela se 

skrýt do lesa. 

Jakmile Šárka zůstala sama, začala volat o pomoc. Ctirad, který jel kolem se svými přáteli, 

uslyšel její pláč a chtěl krásné dívce pomoct. Vysvobodil ji a doprovodil  až k domu jejího otce. Šárka 

Ctirada a jeho přátele pohostila za své vysvobození medovinou. 

Když medovinu vypili, řekla Šárka Ctiradovi, aby zatroubil. Ctirad na její radu zatroubil, 

protože netušil nic zlého. Hned jak Vlasta troubení uslyšela, rozjela se na místo, kde nechala Šárku, a 

začala bitva, ve které Vlasta se svými družkami pobila Ctirada a všechny jeho přátele. 

Vlasta bojovala po celých dlouhých sedm let proti mužům a jistě by v boji pokračovala i dále, 

kdyby se Přemyslovi nepodařilo Vlastu porazit. Vlasta se svými družkami v boji zahynula a její hrad 

Děvín shořel. Tak skončila dívčí válka.  

 

Odpovězte na otázky jednou nebo dvěma větami: 

1. Co nabídla Vlasta knížeti Přemyslovi? 

2. Komu vyhlásila Vlasta válku? 

3. Jak dlouho bojovala Vlasta proti mužům?  

 

Odpovězte na otázku podrobně. Maximální počet slov nemusí být více, než 200. 

Proč je kněžna Libuše tak významná pro českou historii? 

 



Lexikálně - gramatický test 

 

A. Přečtěte si následující text a doplňte chybějící slova (1-20).  

Filip je _____________(1) Američan. Je ___________(2) v Praze. _____________(3) tady už skoro 

rok a _______________(4) se dobře česky. Jeho ______________(5) – matka, otec, sestra a bratr 

bydlí _____________(6) Bostonu. Sestra Ann ______________(7) na gymnáziu. Je ___________(8) 

17 let. Bratr Tom ________________(9) programátor. Je ____________(10) 31 let. Je 

_____________(11) a má jednoho syna. Filipovi ____________(12) 29 let. Ještě se neoženil, je 

________________(13). Vystudoval politologii a pak ________________(14) na univerzitě 

_________________(15) Washingtonu. Vždycky _______________(16) poznat něco nového, nové 

lidi ______________(17) nové země. ________________(18) se o státy střední a východní Evropy. 

Má taky ______________(19) stará města a _______________(20) památky.  

 

B. Vyberte nejvhodnější možnost: 

1. Každý den dostáváme nějaký....................... úkol. 

a. doma 

b. domácí 

c. různý 

d. některý 

2. Eva to ........................ znovu, moc se jí to líbilo. 

a. budeme číst 

b. čtu 

c. čte 

d. četli 

3. Pozdravil jsem ...................... dost hlasitě, ale asi mě neslyšela. 

a. s ní 

b. jí 

c. ji 

d. o ni 

4. Za hodinu jsme vyšli z ..................... na rušnou ulici. 

a. tichým  muzeem 

b. tiché  muzeum 



c. tichém  muzeu 

d. tichého  muzea 

5. Stalo se to už před ..........................., ale stále na to myslím. 

a. minulých týdnů 

b. minulých týdnech 

c. minulým týdnem 

d. minulé týdny 

6. Jedl tak rychle, že na ...................... nebylo za chvíli vůbec nic. 

a. velký talíř 

b. velké talíře 

c. velkém talíři 

d. velkým talířem 

7. To je jedna ze ............................ z oblíbeného muzikálu. 

a. známých melodií 

b. známá  melodie 

c. známým melodiím 

d. známými melodiemi 

8. Koupila ..................... k narozeninám krásné šaty. 

a. své sestry 

b. svou sestru 

c. svou sestrou 

d. své sestře 

9.  Počkáme na .......................... náměstí, dokud se nevrátíte. 

a. druhá strana 

b. druhou stranou 

c. druhé straně 

d. druhých stran 

10.   Učitel vybral sešity od.................... a odešel ze třídy. 

a. všem dětem 

b. všechny  děti 

c. všech dětí 



d. všemi dětmi 

11.  Do odjezdu vlaku ....................... ještě hodina. 

a. zbýval 

b. zbývat 

c. zbývá 

d. by zbývali 

12. Přišli za mnou a požádali mě ............................... . 

a. o radu 

b. pro radu 

c. rady 

d. na radu 

13. Hledal vás tu ......................... neznámý člověk, který nemluvil česky. 

a. nikdo 

b. nějaký 

c. žádný 

d. který 

14. Jak se chcete .......................... v Anglii, když neumíte anglicky? 

a. přimluvit 

b. vymluvit 

c. domluvit 

d. namluvit 

15. Do gymnázia začal chodit o ........................... později než ostatní spolužáci. 

a. dva roky 

b. dvou let 

c. dvěma lety 

d. dvou letech 

16.  Z ........................... korun mu nezbylo vůbec nic. 

a. dvě stě 

b. dvou set 

c. dvěma sty 

d. dvěma stům 



17.  Zval ....................... už několikrát, ale nikdy se .................... to nehodilo. 

a. je, jim 

b. jich, je 

c. jim, jeho 

d. ně, nich 

18. ............................. nepřišli, přestože jsem jim pozvánku poslal. 

a. Mým známým 

b. Mí známí 

c. Mých známých 

d. Mými známými 

19. Už nevidím na čtení, ................. , prosím tě, lampu. 

a. zhasni 

b. rozsviť 

c. otevři 

d. posviť 

20.  ..................... přestalo pršet, můžeš ten deštník prozatím schovat. 

a. Než 

b. Až 

c. Už 

d. Též 
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