
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Když je u šenku stojící Caldemeyn uviděl, přerušil sousedskou rozmluvu s krčmářem a 

s rukama zkříženýma na prsou se vzpřímil. 

„Poslyš, cizinko,“ pronesl tvrdě, aniž by strácel čas třebas jen předstíranou zdvořilostí, 

„tento zaklínač z Rivie mi prozradil, co tě přivedlo do Blavikenu. Zřejmě máš něco proti našemu 

čaroději.“ 

„Zřejmně. A co má být?“ otázala se Renfri tiše a o nic přívětivěji. 

„To, že pro podobné případy máme městské či kastelánské soudy. Kdo chce u nás, 

v Mořském Oblouku, urážku železem mstít, bývá považován za obyčejného zločince. Takže se 

buď se svou černou kompanií do svítání odporoučíš z Blavikenu, nebo tě vsadím do pre... Jak se 

tomu říká, Geralte?“ 

„Preventivní vazby.“ 

„Správně. Je ti to jasné, paninko?“ 

Renfri sáhla do váčku u pasu a vytáhla několikrát přeložený pergamen. 

„Přečti si to, fojte, jestli umíš. A už mi neříkej paninko!“ 

Caldemeyn vzal pergamen, dlouho jej studoval a poté jej beze slova podal Geraltovy. 

„Mým šlechticům, vazalům, svobodníkům i podaným,“ četl zaklínač nahlas. „Všem vůkol 

na vědomost se dává, že Renfri, princezna creydenská, v mích službách se nachází a mému srdci 

milá je. Hněv můj pak padne na každého, kdo by na odpor stavěl se jí. Audeon, král. Odpor se 

sice píše jinak, ale pečeť bude nejspíš pravá.“ 

Andrzej Sapkowski: Zaklínač I. Poslední přání, povídka Menší zlo 

Něco jednoduššího na rozjezd 
1. Kdo napsal text, s kterým budeš dál 

pracovat? 

 

2. Jak se jmenuje kniha, ze které je 

úryvek? 

 

3. Jedná se o poezii – prózu – drama.  

4. V textu se objevuje přímá řeč.  

ano – ne  

 

 

 

5. Jedná se o epiku – lyriku.  

6. Kolik má text odstavců?  

 

7. Urči, zda jsou tvrzení pravdivá: 

a. Text je psán v ich formě. ano – ne 

b. V textu vystupují 3 postavy. 

 ano – ne 

c. Fojt se jmenuje Audeon. ano – ne 

d. Caldemeyn si před rozhovorem 

s Renfri povídal s krčmářem. 

  ano – ne 

 



 

Přitvrdíme. Nalezněte: 
a) příslovce ve tvaru 2. stupně (1) 

 

b) příslovečnou spřežku (1) 

 

c) pod. jm. cizího původu v 7. p., č. j., 

skloňované podle vzoru růže (1) 

 

 

 

 

d) 5 pravopisných chyb. Slova zapište 

správně 

 

 

 

e) Renfri, princezna creydská, se nachází 

ve službách... 

Jak se podtržená část věty nazývá? 

 

 

  

  

 

 

A teď trocha větného rozboru. Doplňte tabulku 
V každém souvětí nemusí být zastoupeno vše. Pokud něco chybí, napište do daného políčka nulu.  

Př. Pokud prší, nechodím ven. – Tato věta neobsahuje žádný poměr, proto do kolonky, která je určená 

pro poměr napíšu 0.  

Názvy poměrů i druhů VV pište celými názvy, jinak vám budou vyhodnoceny jako chybné. 

 
Počet 

vět 

Počet 

VH 

Počet 

VV 
Druh VV Poměr 
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přerušil sousedskou rozmluvu s krčmářem a 

s rukama zkříženýma na prsou se vzpřímil. 

     

Tento zaklínač z Rivie mi prozradil, co tě 

přivedlo do Blavikenu. 

     

Kdo chce u nás, v Mořském Oblouku, urážku 

železem mstít, bývá považován za obyčejného 

zločince. 

     

Takže se buď se svou černou kompanií do 

svítání odporoučíš z Blavikenu, nebo tě vsadím 

do pre... 

     

Přečti si to, fojte, jestli umíš. 
     

Mým šlechticům, vazalům, svobodníkům i 

poddaným, všem vůkol na vědomost se dává, že 

Renfri, princezna creydenská, v mých službách 

se nachází a mému srdci milá je. 
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