Můj pokoj (A1)
Od té doby, co jsme se přestěhovali do rodinného domu, mám dětský pokoj sám pro sebe. Můj pokoj
je ve druhém patře našeho domu, v podkroví. Když přijdete do mého pokoje, uvidíte velká střešní okna
a pod nimi psací stůl, kde si píšu úkoly, učím se a kde sestavuju modely letadel.
Vedle stolu mám knihovnu. Je v ní spousta knih, některé z nich jsou ještě pohádkové, ale většina je o
indiánech, dinosaurech a o fotbale. To jsou moje největší koníčky.
Nalevo od stolu mám dvě skříňky, ve kterých mám schované Lego, dalekohled, suvenýry z výletů,
sbírku kamenů a další užitečné věci.
Před skříňkami mám koberec se silnicí, po kterém se jezdí autíčky, ale teď celý prostor zabírá velký
model hradu.
Když opatrně projdu kolem hradu, jsem ve své posteli. Nad postelí mám poličku na knížku, kterou
zrovna čtu, krabičku na poklady a diplom za první místo v plavecké soutěži. U nohou postele mám
noční stolek, na kterém je budík. To je sice nepraktické, ale kvůli hradu není na noční stolek místo u
hlavy.
Za dveřmi mám ještě velkou skříň a v ní oblečení. Na stěny pokoje jsem si pověsil plakáty svého
oblíbeného fotbalového klubu a jedné motorky, kterou si určitě koupím, až mi bude osmnáct let.

Otázky k textu
1) Kde v domě je mj dětský pokoj?

2) Kde mám sbírku kamenů?

a) v přízemí

a) ve skříňce nalevo od stolu

b) ve třetím patře v podkroví

b) na poličce

c) ve druhém patře

c) ve skříni za dveřmi

d) v suterénu

d) v krabičce s poklady

3) Kde stojí noční stolek?
a) u hlavy postele

4) Proč není noční stolek na svém místě?

b) u nohou postele

a) protože na tom místě je koberec se
silnicí pro auta

c) u psacího stolu

b) protože tam stojí model hradu

d) za dveřmi

c) protože tam stojí skříňky
d) protože takhle je to hezčí takhle

5) Jaké jsou moje zájmy?

6) Kde je v pokoji okno?

a) auta, dinosauři, sopky

a) nad postelí

b) rybaření, fotbal malování

b) naproti posteli

c) hra na kytaru, sbírání kamenů, čtení

c) naproti psacímu stolu
d) napravo od stolu

d) fotbal, indiáni, modelářství,
dinosauři

Zdroj: https://lingua.com/cz/cestina/cteni/pokoj/
Řešení: 1) c 2) a 3) b 4) b 5) d 6) c

