
Červené auto jménem Karel žilo v prostorné garáži. Jeho majitelé o něj s láskou pečovali. 

Během horkého léta ho často sprchovali zahradní hadicí, aby se nepřehřálo a bylo stále čisté. 

Zvláštní pozornost věnovali světlům vpředu, kterými se Karel díval do světa. Zajímalo ho 

úplně všechno, stejně jako tatínka, který auto většinou řídil. Raději proto nejezdili příliš 

rychle, aby jim nic neuniklo. Jejich pomalejší jízda ovšem vadila ostatním automobilům. 

Stávalo se, že hrozně nahlas troubily, až tatínek s Karlem raději zamířil blíž ke kraji silnice a 

nechal se předjet. O víkendu se rodina, u které Karel bydlel, rozhodla, že navštíví babičku v 

sousedním městě. Tatínek si sedl za volant, maminka vedle něj a Mates, jejich malý syn, na 

zadní sedadlo. A už se jelo. Karel byl zvědav, co nového cestou uvidí. Hned za první zatáčkou 

si všiml soch, které lemovaly silnici. Instalovali je tam umělci, kteří se spolu domluvili a 

uspořádali mimořádnou výstavu. “Tomu se říká umění ve veřejném prostoru,” poučila 

ostatní maminka. Karla i pasažéry ve voze bavilo pozorovat dvoumetrové lehce se kymácející 

květiny, obrovského čerta, který bubnoval, nebo vysoký objekt obsypaný desítkami 

vánočních ozdob. Vítr jemně foukal a všichni se cítili příjemně. Ve městě tatínek zaparkoval 

na náměstí a celá rodina šla koupit babičce bonboniéru. Karel si zatím prohlížel staré domy, 

které ho obklopovaly. Některé bohužel hloupí nenechavci postříkali spreji. Nápisy a 

čmáranice hrozně hyzdily fasády. Najednou se objevila parta kluků. Pomalu, ale jistě se k 

němu přibližovala. Jeden z chlapců zkusil otevřít dveře. Bylo zamčeno. Druhý měl v ruce 

velký kámen a chystal se rozbít sklo. Karel dostal strach. 

“Musím něco vymyslet, jinak mě odvezou pryč,” lámal si hlavu. Pak si vzpomněl na houkající 

auta, která ho vždycky předjížděla. “Túúúú, túúúúú,” rozezněl se po čtvercovém náměstí 

klakson tak silně, až se hoši vyděsili a utekli pryč. To už ale z obchodu spěchali tatínek s 

maminkou a Matesem. “Karlíku, ty jsi šikovný, ubránil ses zlodějům,” pochválili své milované 

autíčko. Za několik minut dorazili k babičce. Tatínek ze všeho nejdřív zajel s Karlem za plot, 

kdyby se ho snad zase nějaký holomek pokoušel ukrást. Přinesl hadici, celého ho umyl a 

navrch ještě naleštil. Karlova červená barva pak až do večera zářila tak, že oči přecházely. 

1. Najdi v textu slova podle návodu: 

(A) Ležím na prvním řádku a jsem synonymem ke slovu vlastníci . ________________ 

(B) Jsem šestým slovem zleva na desátém řádku . ________________ 

(C) Ležím na šestém řádku a jsem opakem ke slovu potichu. ________________ 

(D) Ležím na čtvrtém řádku a jsem opakem ke slovu nic. ________________ 

(E) Ležím na řádku, který začíná slovem rychle a znamenám “překážela“. _______________ 

(F) Ležím na předposledním řádku a jsem synonymem ke slovu výtečník . ______________ 

(G) Ležím na desátém řádku a mám největší počet slabik. ________________ 

(H) Ležím na šestém řádku a začínám i končím tvrdou souhláskou. ________________ 



2. Vyber z nabídky nejvhodnější nadpis k textu: 

(A) O statečném Karlovi 

(B) Jak pečovat o automobil  

(C) Karel a jeho autíčko 

(D) Karel a já 

3. Tuto ukázku řadíme k jakému žánru: 

(A) pověst 

(B) bajka  

(C) pohádka 

(D) cestopis 

4. Označ postavy, o kterých se v textu nehovoří: 

(A) auto Karel 

(B) Karlův bratr 

(C) Matesův táta 

(D) Karlova máma 

(E) babička 

(F) Matesova sestra 

5. Označ sochy, které rodina při své cestě nespatřila u silnice: 

(A) dvoumetrové květiny 

(B) čerta  

(C) vodní víly 

(D) objekt obsypaný ozdobami 

6. Co občas vadilo ostatním automobilům na Karlovi: 

(A) rychlá jízda 

(B) nerespektování dopravních předpisů  

(C) nic 

(D) pomalá jízda 

7. V ukázce je zmíněn i jeden z projevů vandalismu: 

(A) ničení pouličních lamp 

(B) chůze po trávníku  

(C) sprejerství 

(D) poškozování poštovních schránek 

8. Označ vše, co nevyplývá z ukázky: 

(A) Majitelé se o Karla pečlivě starali. 

(B) Auto Karel bylo modré.  

(C) Auto Karel zbožňovalo rychlou jízdu. 

(D) Auto Karel dokázalo odehnat zloděje. 

(E) Majitelé Karla plánovali jeho prodej 


