NEJSTARŠÍ BRNĚNSKÁ LÉKÁRNA
Lékárna na rohu ulice Masarykova a Jánská je
……………………………………. v Brně a možná taky ve střední Evropě. Na
domě je červený rak, proto …….. lékárna ……………………………….
U Červeného raka.
Lékárna byla založená …………………… roku 1365. Byla privátní. První
známý ………………………………… byl Jakub Blum, který žil v 16. století.
Poslední majitel skončil v roce 1946, lékárnu si vzal stát.
…………………………. byl krásný historický interiér od Laca Garaje,
brněnského umělce. Dnes už je tam ale bohužel ……………………………..
nábytek. A lékárna už je zase soukromá.
Lékárnu …………………………… v centru Brna, Masarykova ulice je jedna z …………………………………………. v Brně. Můžete
sem dojet ………………………… a blízko je taky nádraží. V Brně je asi 140 lékáren, každý rok vznikne několik nových.
1. Doplňte do textu slova:
majitel, nejstarší, největších, moderní, se jmenuje, tramvají, najdete, uvnitř, kolem
2. V textu je 11 slov ve formě genitivu. Najděte je:
substantiva
…………………………….
……………………………
…………………………….
…………………………….
…………………………….
……………………………..
…………………………….
3. Co není lokál?
v Brně
na rohu

z nejstarších
ve střední Evropě

4. Utvořte adverbia:
soukromý …………………………………
historický
………………………………..

adjektiva
……………………………..
………………………………
……………………………..
……………………………..

v 16. století
U Červeného raka

v roce
v centru

krásný ………………………………………
poslední …………………………………….

5. Napište minimálně pět slov, která mají vztah ke slovu lékárna:
…………………………
………………………………….
………………………………
…………………………
………………………………….
………………………………

………………………………
………………………………

6. Najděte v textu dvě slova, která jsou synonyma:
………………………………….
…………………………………….
7. Napište antonyma:
krásný x ………………………….
žít x ………………………………..
najít x …………………………….

starý x ……………………………..
skončit x ………………………….
vzniknout x ……………………..

privátní x ……………………………….
historický x ……………………………
dojet x ………………………………….

8. Utvořte co nejvíc slov z písmen P, K, A, E, S, O, M, J:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. Byl/a jste v lékárně U Červeného raka. Bydlíte v ulici Benešova. Jak jste se dostal/a domů?

Chcete jít nakupovat na Zelný trh. Jak se tam od lékárny dostanete?
Váš kamarád bydlí v hotelu Best Western Premier. Jak se tam od lékárny dostane?
Jdete na večeři do restaurace Stopkova plzeňská pivnice. Jak se tam od lékárny dostanete?
10. Jaké je dnes v Brně počasí?
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11. V restauraci Stopkova plzeňská pivnice jste včera potkal/a svého kamaráda. Dlouho jste si povídali, pili jste
alkohol, dnes ráno je vám špatně a nemůžete jít do práce. Napište SMS šéfovi a požádejte o jeden den volna:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ŘEŠENÍ
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1. Lékárna na rohu ulice Masarykova a Jánská je nejstarší v Brně a možná taky ve střední Evropě. Na domě je červený
rak, proto se lékárna jmenuje U Červeného raka. Lékárna byla založená kolem roku 1365. Byla privátní. První známý
majitel byl Jakub Blum, který žil v 16. století. Poslední majitel skončil v roce 1946, lékárnu si vzal stát. Uvnitř byl
krásný historický interiér od Laca Garaje, brněnského umělce. Dnes už je tam ale bohužel moderní nábytek. A
lékárna už je zase soukromá. Lékárnu najdete v centru Brna, Masarykova ulice je jedna z největších v Brně. Můžete
sem dojet tramvají a blízko je taky nádraží. V Brně je asi 140 lékáren, každý rok vznikne několik nových.
2. 11 slov ve formě genitivu
substantiva: ulice, raka, roku, Laca, Garaje, umělce, lékáren
adjektiva: Červeného, brněnského, největších, nových
3. Co není lokál? z nejstarších, U Červeného raka
4. Utvořte adverbia: soukromý – soukromě, krásný - krásně, historický – historicky, poslední - posledně
5. Napište minimálně pět slov, která mají vztah ke slovu lékárna: lék, lékárník, lékárnice, léčit se, nemoc, zdraví,
prášky, tablety, mast, kapky…
6. Najděte v textu dvě slova, která jsou synonyma: privátní = soukromý
7. Napište antonyma:
krásný x ošklivý, žít x zemřít, umřít, najít x ztratit, starý x mladý, skončit x začít, vzniknout x skončit, zaniknout,
privátní x státní, historický x moderní, dojet x odjet
8. Utvořte co nejvíc slov z písmen P, K, A, E, S, O, M, J: maso, jak, je, pes, jas, pak, osa, Ema, oko, kasa, peso, sako
9. Byl/a jste v lékárně U Červeného raka. Bydlíte v ulici Benešova. Jak jste se dostal/a domů? Šla/šel jsem rovně,
pak jsem musel/a zahnout první ulicí doleva, to je ulice Orlí. Šla/šel jsem zase rovně na konec a tam začíná ulice
Benešova.
Chcete jít nakupovat na Zelný trh. Jak se tam od lékárny dostanete? Musím jít rovně, pak zahnout první ulicí
doprava, to je Orlí ulice, a pak první ulicí doleva. Tam je Zelný trh.
Váš kamarád bydlí v hotelu Best Western Premier. Jak se tam od lékárny dostane? Musím jít doleva Panskou
ulicí. Na konci ulice musím zahnout doprava a jít rovně ulicí Veselá. První ulicí musím zahnout doleva a pak
doprava. Na konci ulice je hotel.
Jdete na večeři do restaurace Stopkova plzeňská pivnice. Jak se tam od lékárny dostanete? Musím jít pořád
rovně přes náměstí Svobody. Za náměstím je restaurace.
10. Jaké je dnes v Brně počasí?
V noci a ráno bylo zataženo a byl jeden stupeň Celsia. Dopoledne bylo oblačno a byly čtyři stupně Celsia. V jednu
hodinu odpoledne bylo slunečno a sedm stupňů. Ve čtyři hodiny ale bylo zataženo a šest stupňů. V sedm večer
pršelo a byly jenom čtyři stupně. V deset večer taky pršelo a byly tři stupně.
V pátek bude slunečno a jeden stupeň Celsia. V sobotu bude polojasno a budou tři stupně. V neděli bude taky
polojasno a budou čtyři stupně. V pondělí bude zataženo a pět stupňů. V pondělí bude pršet a budou čtyři stupně.
Ve středu bude polojasno a budou tři stupně.
11. V restauraci Stopkova plzeňská pivnice jste včera potkal/a svého kamaráda. Dnes ráno je vám špatně
a nemůžete jít do práce. Napište SMS šéfovi a požádejte o jeden den volna (modelový příklad):
Dobrý den, promiňte, je mi špatně a necítím se dobře. Prosím můžu mít dnes volno? Zítra budu v práci. Děkuju,
Jitka Pourová
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