
 
VY_32_INOVACE_ČJ-S 8.,9.20a 
Anotace: Žák v pracovním listu, který je součásti prezentace, prakticky řeší – hledá příklady 
jednotlivých stylů 
Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura  
Autor: PaedDr. Kajetána Buchtová  
Jazyk: český 
Očekávaný výstup: pojmy-styl prostěsdělovací, odborný, řečnický, umělecký…  
Druh učebního materiálu: pracovní list 
Cílová skupina: žák 
Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola 
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-2012 
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: devátý ročník základní školy 
 

                                                                              Jméno, příjmení……………………………. třída:………… 

                                  Styly                                          
Úkoly: 
Přečti si jednotlivé texty a přiřaď je k jednotlivým stylům.  
Který styl není zastoupen?…………………………. 
 

1. Nevzpomínal si už, kdy vlastně začal sám k sobě mluvit nahlas. 
Kdysi dávno si o samotě zpíval, a zpívával si někdy v noci, kdy. 
míval hlídku na rybářských kutrech či na bárkách lovících želvy 
a když sám kormidloval. Začal nejspíš mluvit nahlas sám pro sebe, 
když s ním přestal jezdit chlapec. Ale nepamatoval se už. Když ryba- 
říval s chlapcem, mluvili na sebe obyčejně, jen co bylo nutné. 
Hovořívali spolu v noci, nebo když jim ve vyplutí zabránila bouře či 
špatné počasí. Na moři se považovalo za ctnost nemluvit, když to 
není nutné, a stařec to tak vždycky bral a dodržoval to. Ale teď, 
když s ním nebyl nikdo, komu by to mohlo vadit, vyslovoval hlasitě 
své myšlenky často. E. Hemingway -  Stařec a moře   

2. 
 „BOOSTER - SPRINT“ 
• Funkce „BOOSTER - 
SPRINT“ slouží k rychlému 
dodáni maximálního výkonu 
příslušné varné zóně 
• Délka provozu varné zóny 
v tomto režimu je max. 8 
minut. Po uplynutí této doby 
dojde automaticky ke snížení 
výkonu na stupeň 9. 
• Pokud je při použití funkce 
„BOOSTER“ zapnuta i druha 



indukční zóna na stupeň „8“ 
a vyšší, potom se 
automaticky snižuje výkon 
teto varné zóny na stupeň 
„7“. Gorenje – pracovní návod na varnou indukční desku  

3 . 
To, co jsme viděli, nám vyrazilo dech. Horští velikáni tam stáli celí bílí. Byli až neskuteční,  
a přece na dosah ruky. Byli mohutní, rozeklaní, odolávajíce sta a sta roků náporům větru a 
vichřicím. Připadal jsem si jako mravenec. 
4. 
 Prodám horské kolo 
   Zn. levně; mob.: 739111222  

5. 
Vážení hosté, vítám vás na dnešní vernisáži obrazů malíře Daniela Kopečka. Tento malíř 
Patří mezi přední mladé umělce našeho regionu. A tato výstava je vlastně jeho první. 
Doufám, že se vám bude tvorba toho mladého malíře líbit a že si se zájmem prohlédnete 

      jeho obrazy. Tímto považuji výstavu za zahájenou. Děkuji za pozornost.  
 
 
Řešení: 

1. Umělecký 
2. Odborný 
3. Prostěsdělovací 
4. Publicistický 
5. Řečnický 
6. Není zastoupen -administrativní 
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