
1 2 3 4

5 6 7 8

foto:PavelKalina

foto:pixabay.com

foto:pixabay.com

foto:pixabay.com
foto:pixabay.com

foto:pixabay.com

foto:pixabay.com

foto:pixabay.com

a. akvarijní rybička
b. gramofonová deska

c. hudba na Měsíci
d. knihovna

e. mák
f. palírna

g. rozhledna
h. turis�cké značení

2. Co myslíte, jaký vztah mají tato slova k českým „NEJ“? V čem je Česká republika výjimečná?
Přečtěte si text. Měli jste pravdu?

1. Poznáte, co je na fotkách?
Doplňte slova.

Jste blázni do knih? A půjčujete si je
v knihovně? Potom se vám může
Česká republika zdát jako malý ráj
na zemi. V Česku je nejhustší síť ve-
řejných knihoven na světě. Knihovny
najdete všude, také na malých vesni-
cích. Na 10 000 obyvatel Česka při-
padá 5,1 knihovny.
Češi jsou nejen vášniví čtenáři, ale
také turisté. Uvádí se, že v České

republice je nejhustší a nejlépe pro-
pracovaná síť turis�ckého značení
pro pěší turis�ku. První trasa byla vy-
značena už v roce 1884.
Pokud se vydáte na výlet na jednu
z rozhleden, objevíte další z českých
„NEJ“. Česká republika to�ž drží pr-
venství vpočtu rozhleden na jednoho
obyvatele – výhled shora vám nabízí
skoro 500 rozhleden. Pokud máte

strach z výšky, můžete blízko České
Třebové obdivovat českou krajinu
také z podhledny.
Možná raději než venku trávíte svůj
volný čas doma a posloucháte hudbu.
A možná jste tak trochu fajnšmekři
a preferujete specifický zvuk gramo-
fonové desky. Česká firma GZ Media
a.s. z Loděnice u Berouna jako jed-
na z mála neskončila v devadesátých
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akvarijní rybička



být blázen do Fr mít hodně rád

fajnšmekr S, M kdo má rád kvalitní věci, speciální zážitky

hustý Adj hodně věcí blízko sebe

mák S, M malé modré semínko, které se dává
například na housku nebo do koláče

obdivovat V, impf dívat se na něco krásného

palírna S, F místo, kde se vyrábí alkoholický nápoj

prvenství S, N první místo

připadat V, impf být v určitém množství v poměru k celku

rozhledna S, F věž, odkud je dobrý výhled

síť S, F propojený systém

trasa S, F cesta pro výlet

vášnivý Adj kdo má velký zájem o něco

velmoc S, F stát, který má moc, je důležitý

vydat se V, pf někam jít nebo jet

výjimečný Adj speciální, neobyčejný

vývozce S, M firma, která exportuje zboží

vyznačit V, pf dát značky

Slovníček

5. Doplňte fráze ze cvičení 4 do vět.
Dejte si pozor na správnou formu.

1. Alenka ……………………………….., a proto nešla nahoru na rozhlednu, ale počkala dole.
2. Turisté z Japonska ……………………………….., hlavně skalní města v Českém ráji.
3. Firma GZ Media a.s., ……………………………….., sídlí v Loděnici.
4. Dě� ……………………………….., kterou upekla jejich babička.
5. ……………………………….., doma mám v knihovně přes 2000 knih.
6. O víkendu bylo krásné počasí, proto ……………………………….. na hrad Pernštejn.

1. vydat se
2. být blázen
3. mít strach
4. vývozce
5. obdivovat
6. pochutnávat si

A. do knih
B. gramofonových desek
C. na výlet
D. českou krajinu
E. z výšky
F. na makové buchtě

4. Spojte fráze.

Česká „NEJ“
Česko má (1) ……………………… (hustý) síť veřejných knihoven na světě.
V Česku je (2) ……………………… (hustý) a (3) ……………………… (dobře) propracovaná síť turis�ckého značení na světě.
Česko má (4) ……………………… (hodně) rozhleden na jednoho obyvatele na světě.
Česká firma GZ Media a.s. je (5) ……………………… (velký) vývozce gramofonových desek na světě.
Česko patří k (6) ……………………… (velký) vývozcům akvarijních rybiček na světě.
V Česku se pěstuje (7) ……………………… (hodně) potravinářského máku na světě.
(8) ……………………… (starý) palírna na světě se jmenuje U Zeleného stromu.

3. Doplňte superla�vy adjek�v a adverbií.

letech s jejich výrobou a dobře udě-
lala. Dnes je největším výrobcem vi-
nylových desek na světě.
Česko patří také k největším vývoz-
cům akvarijních rybiček a je makovou
velmocí – pěstuje se tady nejvíc po-
travinářského máku na světě. Až si
budete pochutnávat na makové bu-
chtě nebo koláči, vzpomeňte si.
Možná vám budou Irové tvrdit, že

v Irsku najdete nejstarší palírnu na
světě. Mají pravdu, jenomže je to
nejstarší palírna whisky a pochází
„až“ ze 17. stole�. Úplně nejstarší
dodnes existující palírna alkoho-
lu začala fungovat v roce 1518 na
Moravě, v Prostějově. Jmenovala se
U Zeleného stromu a funguje do-
dnes. Jejich nejslavnější výrobek se
jmenuje Starorežná pálenka.

Aby toho nebylo málo, Česko drží
také jeden rekord mimo plane-
tu Zemi. První skladba, která hrála
mimo Zemi, byla symfonie Z Nové-
ho světa od Antonína Dvořáka. Při
prvním letu člověka na Měsíc ji tam
přehrál Neil Armstrong.

Docela dobré na tak malou zemi.
Souhlasíte?

jz
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