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Autor: Jaromír Nohavica 
Divné století, Těšínská  – umělecký text (ukázka) 
(...) Kdybychse narodilpppredddd stoletyvtomhleeměstěu Larischů nazahradě trhall bychkvěty svénevěstě. 
Moje nevěstabyy byladcera ševcova zdomuKamiňsich odněkudzeLvova kochal bym ja i piescil chyba lat 
dwiescie. 
  Bydleli bychom na Sachsenbergu vdomě u žida Koh na  nejhezčí ze všechtěšínských šperkůbyla byona. 
Mluvilabypolsky a trochučesky pár slovněmeckya smálaby se hezky jednou zastoletzázrak se koná zázrak 
se koná. 
  Kdybychsenarodilpredstoletybylbych vazačemknih u Prochsků dělal bychod pětidopěti a 
sedmzlatekzatobral bych. Měl bychkrásnou ženu a třiděti zdravíbychmělabylobymi kolemtřiceti celý 
dlouhýýýýživot před sebou celé krásnédvacátéstoletí. (...) 
 

Úkoly: 
1. Upravit a opravit text a pravopis v textu dle platných pravidel. 
2. Zdůvodnit pravopisné jevy a interpunkci. 
3. Charakterizovat jazyk autora. 
4. Zdůvodnit, k jakému druhu poezie text řadíme. Proč? Jmenovat typické znaky. 
5. Najít v textu cizojazyčné výrazy, stanovit jejich původ. 
6. Najít v textu tvary podmiňovacího způsobu. 
7. Najít v textu tvary spřežkového pravopisu. 
 

Autor: Jiří „moravský“ Brabec 
Předmluva ke knize Divné století od J. Nohavici – neumělecký text (ukázka) 
  Dostává se -ám do ruky -pěvník písn- z desk- -aromíra Nohav-ci Divné stolet-, která b-la v-hlášena albem 
roku 1996 -eskou akademi- populárn- hudby. Alb-m poprvé představ-lo jej-ho autora a int-rpreta 
v rozhodujíc- m-ře ne jako folkov-ho barda s k-tarou, ale jako zp-váka v -ele kapel-. R-znorodé aran-e  
c-tliv- v-tvořil- nejčastěji -ít Sázavský, ale i -arel Plíhal a -adek Pastrňák. (...) 
 

Úkoly: 
1. Doplnit chybějící části slov v textu. 
2. Zdůvodnit pravopisné jevy. 
3. Stanovit příznakovost neuměleckého textu. 
4. Vyskloňovat v jednotném i množném čísle slova: album, míra, aranže. 
5. Najít v textu slova přejatá, vysvětlit jejich význam. 
6. Najít v textu vyjmenovaná slova a slova příbuzná. 
 

Autor: J. Nohavica 
Divné století, Až to se mnu sekne – umělecký text (ukázka) 
                                 Až obuju si rano černe papirove boty 
                                 až i moje stara pochopi že nejdu do roboty 
                                 až vyjde dluhy pruvod smutečnich hostu 
                                 na Slezsku Ostravu od Sikorova mostu 
                                 až to se mnu sekne 
                                 to bude pěkne 
                                 pěkne – fajne a pěkne 
                                 až to se mnu definitivně sekne (...) 
 

Úkoly: 
1. Převést text do spisovné podoby současného jazyka českého. 
2. Jmenovat typické znaky příslušného dialektu, v němž je text autorem napsán. 
3. Zdůvodnit psaní velkých písmen. 
4. Vytvořit synonyma ke slovům: robota, fajne, definitivně. 


