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John Lennon - spisovatel 

 

ostrov Pokradu 

 

V hospodě v Pistolu se spolek odrbanců 

vesele barví a popíjí (před tím, než vyplují  

na moře, aby hleznali pokrad na ostrově 

daleko na moři). 

„Vytáhněte kotvy, mí plci,“ pronáší přicházející Velký John F. Lus.  

S  nohou se belhá k několika námolníkům, kteří zrajcovali těch několik  

sedmero moří. 

 „Kde jesť ten padoušek, kterého máš dycky na rameni, Johne?“  

ptá se Slepejš Žid a vzhlíží k němu. 

 „To je puk“ odpovídá  Velký John. „A stejně, kde jesť tvoje hůl?“ 

 „Jak to mám, k čertu, vědět, dyš nevidím?“ 

 Z ničeho pic se nenáskradmě vplížil dovnitř Prcek Jac Hawkins  

s  výmazem na hlavě. 

 „Ho ho oo óó, Jacku – hochu“ pronáší   Velký John s typicky  

mariňáckou marinou. 

 

Použitá literatura: John Lennon-Písání, Argo, Praha 1996 



  Ict1-ČJ-7 

Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová 
 

1. Přečtěte si text a převyprávějte  obsah - správně použijte české 

významy  slov  tak, aby se nezměnil smysl textu. 

2. K vybraným podstatným jménům z textu připiš vhodné přídavné 

jméno. Slova se závorkou nahraďte  srozumitelnějším výrazem. 

 

_______________hospodě 

_______________spolek   

_______________pokrad   (____________)                       

_______________ostrově 

_______________plci        (____________) 

_______________nohou 

_______________námolníkům(___________)                    

_______________hůl 

_______________výmazem (____________) 

_______________hochu 

- mořští, přiklaplým, velikášský, starým, odrbaný, milý,  

popuštěném, dřevěnou, malé pobřežní, frajerská bílá 

 

3. Od těchto přídavných jmen (použijte je v češtině-viz.úkol č.3) utvořte 

tvary  2.stupně přídavných jmen a příslovce.     

 

 správně česky 2.stupeň příd.jmen příslovce 

přiklaplým    

starým    

odrbaný    

milý    

popuštěném    

malé    
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Řešení: 

Metodický pokyn: V tomto textu jde především o hru se slovy (slovní přesmyčky a slova 
odvozená nebo složená od různých slovotvorných základů – př. hneznali –hledat+znát). 
 Žáci přeloží text a nahradí slova jiným českým slovem tak, aby se nezměnil smysl textu  
(přeložit do srozumitelnější formy). 

Ostrov pokladů 

1. 
V hospodě v Pistolu se spolek otrhanců vesele baví a popíjí (před tím, než vyplují na moře, 
aby hledali poklad na ostrově daleko na moři). 
„Vytáhněte kotvy, mí vlci,“ pronáší přicházející Velký John F. Lus.   
S  nohou se belhá k několika námořníkům, kteří probrázdili těch několik sedmero moří. 
 „Kde je ten papoušek, kterého máš  vždycky na rameni, Johne?“ ptá se Slepejš Žid a 
vzhlíží k němu. 

„To je fuk“ odpovídá  Velký John. „A stejně, kde je tvoje hůl?“ 
 „Jak to mám, k čertu, vědět, když nevidím?“ 
 Z ničeho nic se nenápadně vplížil dovnitř Prcek Jac Hawkins  
s výrazem na tváři. 
 „Ho ho oo óó, Jacku – hochu“ pronáší   Velký John s typicky mariňáckou marinou. 
2. 

malé pobřežní  hospodě 

odrbaný    spolek 

velikášský   pokrad  (poklad)                      

popuštěném  ostrově 

mořští   plci  (vlci) 

dřevěnou   nohou 

starým   námolníkům  (námořníkům)                    

frajerská bílá  hůl 

přiklaplým   výmazem  (výrazem) 

milý   hochu 

- mořští, přiklaplým(přihlouplým),  velikášský, starým, odrbaný, milý,  popuštěném, 

dřevěnou, malé pobřežní, frajerská bílá 

-  

 správně česky 2.stupeň příd.jmen příslovce 

přiklaplým přihlouplým přihlouplejším přihlouple 

starým starým starším staře 

odrbaný otrhaný otrhanější otrhaně 

milý milý milejší mile 

popuštěném opuštěném opuštěnějším opuštěně 

malé malé menší málo 
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