
 

Předučení pro OMJ – Řešení 

1) Spoj obrázek se slovem 
výfuk – b); smrad – a); hluk – g);  

 

veřejná doprava – d); zákaz vjezdu aut – l); 

 

zeleň a voda – f); alternativní pohon – j); 

 
 
skleníkové plyny – e); nafta a benzín – h); 

 
 
reportéři – i); pán s postižením – c); 

 

bezbariérová doprava – k) 

 
 
 
2) Přiřaď slova ke správnému slovu, 

slovům či výrazu 
kartograf – člověk, který dělá mapy 

mise – úkol 
reportér – novinář 

volba – možnost 

nafta a benzín – pohonné hmoty 
veřejná doprava – metro, autobus, tramvaj... 

klima – podnebí 
 

3) Spoj slovo se slovem opačného 
významu 

špatně x dobře; hluk x klid; smrad x vůně; 
méně (míň) x více (víc); lépe (líp) x hůře (hůř); 
lepší x horší; menší x větší 

 
4) Co znamenají tyto věty (výrazy)? 
1–A; 2–A; 3–B; 4–A; 5–B; 6–C; 7–A; 8–A;  
9–A; 10–A; 11–C; 12–A; 13–A; 14–B 

 
5) Spoj začátek věty se správným 

koncem 
Jak se vám tu... žije? 
Žije se nám tu... dobře/špatně. 
Jsme tu... spokojení. 
Město se utápí... v problémech. 
Souhlasím s ním, ... protože má pravdu. 
V centru města je… smrad z výfuků. 
Nejvíc mi vadí, … že tu jezdí hodně aut. 
Každá příčina má svůj… následek. 
Auta většinou jezdí… na naftu nebo benzín. 
Při spalování nafty a benzínu… vznikají 
skleníkové plyny. 
Mezi veřejnou dopravu patří … metro, 
autobusy, tramvaje... 
Je lepší jezdit veřejnou dopravou 
než... autem. 
Bezbariérová doprava je… vhodná pro lidi na 
vozíčku. 
Klimatické změny jsou… proměny podnebí, 
ke kterým dochází na Zemi. 

 
6) Spoj otázku se správnou odpovědí 
Jak se vám tu žije? 

Dobře. Jsme tu spokojení. 
Proč je tu takový hluk? 

Protože tu jezdí hodně aut. 
Z čeho je ten smrad? 

Z výfuků aut. 
Co způsobují skleníkové plyny? 

Klimatické změny. 
Co je následkem klimatických změn? 

Častější výskyt extrémního počasí 
(například sucho). 


