
l3. ltrlzlišft trrřír,,la"t{:i*l,r,lllnó 1!,'} a {,tlsnó 1'l;, P*dtrhni!rc je a ti*Jrlřlfe čál,kv.

a) T. G. Masaryk pocbázejicí z Hodonína pobýval v mládí v USA. Záci účastnící se toho zá-

jezdu přinesou zitra do školy podepsané návratky. _ Jirka hrající celé odpoledne na poěítači

neměl vyřešen ani jeden úkol. _ Přečti si ten článek týkající se zkázy Titaniku. _ Neměla

ráda lidi nedodržující pravidla slušného chování. _ Vstoupila do budovy banky ztrácející se

v přívalech deště. _ Papíry povalující se na zemi můžete vyhodit. _
b) Jirka trpící kašlem přišel poslední. _ Jan Hus kritizující církev působil jako rektor Karlovy

univerzity. _ Let cestujících vracejících se z Tuniska měl zpoždění. Lidé trpící vyso-

kým krevním tlakem musí brát léky. _ Jirka Novák reprezentující naši školu ten závodvy-

hrál. _ Sportovci reprezentující Českou republiku mají oblečení v našich národních barvách.

_ ŘiaiO telefonující za jízďy by| zatento přestupek pokutován. _

Ten chlapec co p ichází je muj bratr.

Žaci kte í nemají rikol z stanou stát.

Má rá.da polévky ve kterych je zelenina.

Navštívila tetu která bydlel a v Praze.

Branká ktery nemá masku nemťrže hrát.

5, V_vhledejte a pn*ťrhněte ilapllilq,.

Hrušky se povalovaly na zemi shnilé. Katka se vrátila unavená z práce, Polévka na sporáku zri-

stala teplá. Mé trápení se zdánekonečné. Lenka p išla nep ipravená na písemnou práci. Karolína

odjela ze školy v p írodě nachlazená. Pavlína doběhla jako první do cíle. Jeho ešení problému po-

važuji zazdlouhavé. Tom mi p ipadal rozčilen zpráce. Karel byl zvolen p edsedou mysliveckého

spolku. Otec pracuje jako leteck záchranáŤ. Oprava auta se zdá|a docela jednoduchá. Hynek se

cítí ve škole zbytečq . Jirka p išel na sch zku jako poslední.

ó" Ror rotlněte, ktcnint r,ěttti trr čltrncrn .isrru ;latltržť_ní , ltivn.

Vracel mi tu knihu potrhanou ve váze měla čerstvé riže. Jan p rjel nemocnÝ _.
P ťel i nemocnÝ Jan.Potrhanou knihu nejprve slep! Rriže ye váze jsou čerstvé

Ta kniha je potrhaná

Ta kniha vypadá potrhaně

Ty r že vypadají čerstvě Jan vypadá nemocně

Ty rriže se zdají čerstvé Janj. !19 ď

q,É

n&

&q



1S- "-žb Y ťtx,ttl ,vvh *t tj{* i z_vill-

Jan Masaryk se narodil v zárí 1886 v Prazejako t etí
skončení studií na Gymnáziu ho rodiče poslali k p íbuznym

dítě z rodiny Masarykovych. Po
do Spojen ch státťr Americk ch,

kde pracova! jako poslíček a dělník
Po válce se zapojil jako tajemník ministra zahraničí do formování státu. V roce 1919 byl vy_

brán za diplomatického zástupce ve Washingtonu a po necel ch dvou letech bytjmenován le_
gačním radou ve Velké británii. Do mnichovské konference pracovaljako vetvistanec. Na sv j
post ale rezignoval, protože se nemohl smí it se zradou spojencri
V roce 1940 se stal ministrem zahraničí Lond nské exilové vlády.

Jako jedin s nekomunistick ch ministrrj nep edal do rukou prezidenta Edvarda Bene_
Še demisi. Brzy po unorovém p evratu bylo jeho tělo nalezeno mrtvé pod okny jeho bytu
v Černínském paláci v Praze. Ministr ležel na ulici obtečen pouze v pižamu, Dodnes je záha-
dou, co za jeho smrtí ve skutečnosti stálo , pťtvodní verzi o sebevraž-
dě vyst ídali teorie o nešt'astné náhodě, či o _kladné vra ždé.

{,t x t l't t,"1, * f;t"d c,i ťc S * ill \,, h. "

Ze života manžeIky T. G. Masaryka

Charlotta Garrigue manželka prvního Československého prezidenta T, G. Masarykb po-

cházela z Brooklynu nejlidnatější části New Yorku z rodiny bohatého obchodníka a banké e.

Seznámili se spolu v l-ipsku německém městě s konzervato ía univerzitou kde oba pobívali.

O ruku ji požádal když zachránil ženu poskytujícíjim ubytování.

Nejprve žilive Vídni hlavním městě habsburské monarchie pozdějise p estěhovali do Pra-

hy kde Masaryk.ptisobyljako univerzitní profesor. Po sarajevském atentátu ale musel odejít

do exilu.

Charlottu p ed zatčením zachránili deprese vážné onemocnění psychiky. Trpěla jimi od

narození Herberta jejich druhého dítěte. Zhoršovaly se vlivem stresu kterému byla vystavena.

Po válce se stala první dámou které se i p es svou nemoc da ilo prosazovat zákony zrovno-

právňující ženy z muži.

35. t jr tlf*, !::k, lrr ,l, t*3,rir čientnr ir*,l,* včtě iníinitil,,

Chtěla bych s tebou mluvit (_J. Byla jí dána schopnost porozumět ( ) lidem, Jirka zaěal jíst

LJ zdravé.pot ebuji si to p edem vyzkoušet (_J. šh do zahrady natrhat (_J si jablka

na štrirdl. Je rižasné jen tak o něčem snít ( ). Slyšela jsem Jirku odcházet (-J do Práce, Za-

pomněla si s sebou vzít ( ) deštník. p ekvapila mě možnost zriČastnit (--J se toho zájezdu,

pomohl nám opravit (_--; dťrm. Letěl do Římapodívat (__J se natu v stavu, Vidělajsem děti

stavět (__] sněhuláka. Líbito by se mi létat (__) v oblacích. Maminka nám p estala kontrolo_

vat (_) aktovky. Musím víc trénovat (__),


