Moje rodina (A2)
Jmenuju se Adam a představím vám svoji rodinu. Moje rodina není ani moc velká ani malá. V domku za
Prahou bydlíme celkem čtyři, plus pes. Máma, táta, můj starší bratr Mirek, kterému bude v létě 19 let,
já a pes Fido. Mně bude 16 v září. Ještě mám sestru Veroniku, ale ta se loni odstěhovala do zahraničí,
kde studuje architekturu.
V Opavě bydlí náš strýc z matčiny strany. Ten má dvě dcery, to jsou naše sestřenice. Bára a Klára chodí
ještě na základní školu a vídáme se hlavně o letních prázdninách, když jezdíme na Moravu na kola. Z
otcovy strany mám jednu tetu, sestřenici Vlaďku a bratrance Viléma. Ti bydlí kousek od nás. S Vlaďkou
spolu chodíme už dva roky na karate.
Dědu už bohužel žádného nemáme, ale zbyly nám dvě babičky, jedna v Olomouci a druhá v Praze.
Pražská babička ještě chodí do práce a má málo času, a tak nás jezdí navštěvovat babička z Olomouce,
která má času víc a je jí samotné doma smutno.

Otázky k textu
1) Kolik sourozenců má Adam?

2) Kdo je Adamův strýc z matčiny strany?

a) žádné, je to jedináček

a) bratr Adamovy matky

b) dva, mladšího bratra a straší sestru

b) strýc Adamovy matky

c) dva, staršího bratra a starší sestru

c) bratranec Adamovy matky

d) dvě mladší sestry

d) strýc Adamových sestřenic Báry a Kláry

3) Proč nebydlí Veronika se svou rodinou?

4) Kolik prarodičů má Adam?

a) protože je starší a už má vlastní
rodinu

a) dva, otce a matku

b) protože studuje v Praze

c) má dvě babičky

c) protože pracuje v zahraničí jako
architektka

d) nemá žádné prarodiče

b) dva, babičku a dědu

d) protože studuje v cizině
5) Kdo je Klára?

6) Kolik bratranců má Adam a jak se jmenují?

a) dcera Adamova strýce

a) žádné, má jenom sestřenice

b) Adamova sestra

b) jednoho a jmenuje se Mirek

c) Vlaďčina a Vilémova sestřenice

c) dva, jmenují se Mirek a Vilém

d) sestra Vlaďky a Viléma

d) jednoho, Viléma

7) Má Adamova matka nějaké sourozence?
a) má jednu sestru z Olomouce a ta
má dvě děti
b) má jednoho bratra z Olomouce a
ten má dvě dcery
c) má dva bratry a jen jeden z nich má
vlastní děti
d) nemá, je to jedináček
Zdroj: https://lingua.com/cz/cestina/cteni/moje-rodina/
Řešení: 1) c 2) a 3) d 4) c 5) a 6) d 7) b

