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Očekávaný výstup: V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou
příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu.
V písemném a mluveném projevu vysvětlí a odůvodní význam slov v daném
kontextu, uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů
českého jazyka. Využívá znalosti o větných členech a jejich vztazích. Posoudí
a interpretuje komunikační účinky textu, své tvrzení argumentačně podpoří jeho
všestrannou analýzou.

Metodický list/anotace
Pracovní list obsahuje text, na jehož základě řeší žák otevřené i uzavřené úlohy. Učí
se orientaci v textu, analyzuje ho a pracuje s fakty. V textu je několik pravopisných
chyb, které mají žáci rozpoznat. Otázky k textu jsou v souladu s požadavky ke státní
maturitní zkoušce v základní úrovni.
Datum vytvoření: 23. 10. 2012

Měsíc plný slev
V době od 1. do 31. srpna 2012 mohli zákazníci zavítat do prodejny T.S.
Bohemia v Olomouci a pořídit si výpočetní elektroniku v akci. V nabídce byly mj.
i mobilní telefony. Alena s Evou se rozhodly koupit si za peníze z brigády nový
telefon s barevným displejem. Na výběr měly děvčata dva typy – NOKIA 100
Phantom Black a NOKIA 100 Festival Pink, oba za stejnou cenu 557 Kč. Pocházejí
z oficiální české distribuce a mají české menu s dokumentací. Obě dívky sice
nechtěly mít stejnou barvu, ale nakonec zvítězilo estetické cítění, a tak si zakoupili
růžový.
Do prodejny T.S. Bohemia se vydal v polovině srpna také Pavel. Většinou sice
nakupoval vždy v Datartu nebo v ElectroWorldu, ale zlákaly ho supernízké ceny.
Pavel pravidelně sleduje technické novinky a do mobilních telefonů je zblázněný.
I když nechtěl utrácet již za třetí telefon, neodolal typu myPHONE 6500 s LCD
displejem 2,4“, micro SD a FM rádiem, s technologií dual SIM karet, 3 Mpix
fotoaparátem a snadným přístupem k internetu a sociálním sítím v moderním
designu. Telefon byl zlevněn z 1800 Kč na 1390 Kč, bez DPH 1158 Kč. Protože je
Pavel podnikatel, může si náklady na telefon odepsat z daní.
Koncem srpna se rozhodl koupit pan Rychnovský telefon své dceři, která
půjde do 5. třídy. Chtěl původně něco hodně levného, protože děti si nedávají na své
věci pozor a strácejí je, ale nakonec si nechal poradit od zkušeného prodavače
a odnesl si domů typ NOKIA Asha 202 Dark Red s českou dokumentací a českým
menu, protože nemá čas na překlady anglických návodů.
Slev se rozhodli využít i manželé Milerovi, protože nutně potřebovali telefon
pro babičku, která již špatně vidí. Cenově příznivý byl pro ně telefon myPHONE
1065 Senior – CPH Halo V s velkými „mluvícími“ tlačítky klávesnice. Cenový rozdíl
mezi původní a stávající cenou byl 486 Kč, což sice nebylo mnoho ale telefon nutně
potřebovali. Pořídily ho tak za 1290 Kč. Navíc měl monochromatický displej s velkými
znaky a byl snadno ovladatelný.
Posledním zákazníkem, který měl ještě nárok na slevu, byl 31. srpna pan Malý
se synem. Oba nutně potřebovali nové telefony, protože syn pana Malého telefon
ztratil a panu Malému zase spadl do vody. Otci se zalíbil myPHONE 8855 DTV
s digitální TV, v celodotykovém designu a s dvěma fotoaparáty 1,3 Mpix. Rozhodl se
pro jeho nákup hlavně také proto, že ušetří 670 Kč. Telefon tak pořídil pan Malý za
2090 Kč. Když viděl syn pana Malého, že si otec koupil tak drahý telefon, nechtěl se
nechat odbýt nějakým levným. Vyhlídl si proto telefon z nabídky od Nokia - typ
NOKIA Asha 306 Blue, který byl zlevněn z 3615 Kč na 2237 Kč. Už se viděl, jak se
pochlubí před kamarády ze školy. Otec Malý ale takovou cenu neakceptoval
a objednal u přepážky synovi EVOLVE Phantom, jehož odolné tělo je vodotěsné a je
to první telefon na světě, který se drží po pádu do vody na hladině. A chlapec je
navíc sportovec, bude mu tedy i vyhovovat, že telefon je odolný pádu z výšky 1,6 m.
Nakonec – 1490 Kč je optimální cena. Před placením ale pan Malý zjistil, že u sebe
nemá dostatečný obnos peněz a platební kartu si zapoměl doma. A tak si koupil
telefon jen pro sebe, pro synův si přijde až další den.

Úlohy k textu:
1. Přiřaďte text k funkčnímu stylu:
a) prostě sdělovací
b) odborný
c) prostě sdělovací s prvky odborného
2. Vypište celým názvem zkratku mj. ve 2. větě prvního
odstavce…………………………
3. Najděte pravopisné chyby v prvním odstavci, chyby vypište,
odůvodněte………………………………………………………………………………….
4. Rozhodněte, která výpověď je správná:
a) Alena si zakoupila telefon NOKIA 100 Phantom Black a Alena NOKIA 100 Festival
Pink.
b) Telefon NOKIA 100 Phantom Black je dražší a nemá barevný displej.
c) Obě dívky si zakoupily telefon NOKIA 100 Festival Pink.
5. Vypište z 2. odstavce hovorová slova a nahraďte je spisovnými výrazy:
…………………………………………………………………………………………………
……………
6. Označte správnou výpověď:
a) Pavel si zakoupil telefon za 1158 Kč.
b) Pavel si zakoupil telefon za 1390 Kč.
c) Pavel nechtěl utrácet, má již dva telefony.
7. Napište pravopisně chybné slovo ze 3. odstavce:………………………………..
8. Rozhodněte, která výpověď je správná:
a) Pan Rychnovský koupil dceři telefon Nokia Asha 202 Dark za 1550 Kč.
b) Pan Rychnovský neumí anglicky, proto koupil telefon s českým menu.
c) Pan Rychnovský nekoupil dceři hodně levný telefon.
9. Vypište z textu původně přejaté, nyní počeštěné
slovo:………………………………………………………………………………………..
10. Ve 4. odstavci najděte:
a) chybu v interpunkci – větu správně
zapište………………………………………………………………………………………..
b) pravopisnou chybu – větu správně
zapište………………………………………………………………………………………..
11. Z posledního odstavce vypište:
a) slovo obecné češtiny a uveďte jeho spisovnou
podobu………………………………………………………………………………………..
b) slovo pravopisně chybně
napsané………………………………………………………………………………………

12. Výraz akceptovat znamená:
a) přemýšlet
b) souhlasit, přijímat
c) zamítnout
13. Označte nesprávný výrok:
a) Pan Malý chtěl koupit synovi telefon za 1490 Kč.
b) Pan Malý neměl u sebe dost peněz, a tak koupí synovi telefon až další den.
c) Telefon EVOLVE Phantom je vodotěsný a nárazuvzdorný.

Řešení:
1. c
2. mimo jiné
3. děvčata měly, dívky si zakoupili – děvčata měla, dívky si zakoupily
4. c
5. supernízké, zblázněný
6. a
7. strácejí – ztrácejí
8. c
9. displej
10.
a) …což sice nebylo mnoho, ale telefon nutně potřebovali.
b) Pořídily ho tak za 1290 Kč. – Pořídili ho tak za 1290 Kč.
11.
a) vyhlídl – vyhlédl
b) zapoměl – zapomněl
12. b
13. b

