Špatný den (B1)
Tak se mi zdá, že jsem dneska vstával levou nohou- to se tak říká, když se někomu celý den lepí smůla
na paty. Dneska ráno jsem měl mít důležitou obchodní schůzku, ale zaspal jsem, protože mi nezazvonil
budík. Když jsem se chystal na poradu k řediteli, zjistil jsem, že jsem si zapomněl dokumenty a plány
doma v kuchyni. Není divu, že mě ředitel vyhodil. Když jsem si zabalil své věci a chystal se jít domů,
spustila se bouřka a já jsem zmokl. Navíc se mi rozlepily boty a tak jsem došel domů bos!
Doma na mě už čekala sousedka, které během dopoledne vytopil byt můj rozbitý mrazák. Navíc mě
začalo pěkně bolet v krku! Asi půjdu zpátky do postele a budu doufat, že to všechno byl jen ošklivý sen.

Otázky k textu
1) Co to znamená, když se někomu lepí smůla
na paty?

2) Proč autor textu nestihl pracovní schůzku?

a) má smůlu

a) rozbilo se mu auto

b) vyhrál v loterii

b) nezazvonil mu budík

c) má hlad

c) zdrželi ho policisté

d) splnil se mu sen

d) nestihl vlak

3) Co se stalo s dokumenty na poradu?

4) Kdo čekal doma na autora textu?

a) jsou polité kávou

a) manželka

b) snědl je pes

b) sousedka

c) zmokly v bouřce

c) finanční úřad

d) zůstaly v kuchyni

d) policie

5) Co se autorovi textu dnes nestalo?
a) dostal výpověď

6) Co se přihodilo odpoledne, když šel autor z
práce?

b) zaspal

a) začala bouřka

c) vyhořel

b) potkal kamaráda

d) zapomněl si podklady na poradu

c) zahřmělo
d) setmělo se

7) V co doufá autor článku?

8) Jak přišel autor domů?

a) že mrazák není rozbitý

a) bez bot

b) že se mu to všechno jenom zdálo

b) pozdě

c) že bude večer hezky

c) s dobrou náladou

d) že si najde novou práci

d) se slzami v očích

Zdroj: https://lingua.com/cz/cestina/cteni/spatny-den/
Řešení: 1) a 2) b 3) d 4) b 5) c 6) a 7) b 8) a

