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Napište dvě slohové práce, každou v rozsahu 350-500 slov. Vyberte si jedno téma z části 1 a jedno
téma z části 2.
Za každou slohovou práci můžete obdržet 25 bodů, celkem tedy 50 bodů.
Část 1
Diskuse a polemika
BUĎ
(a) Zoologické zahrady jsou moderní vězení pro zvířata.
Zamyslete se nad pozitivy i negativy zoologických zahrad.
NEBO
(b) Generace líných teenagerů?
Podle nedávných odhadů až třetina studentů trpí chorobným odkládáním povinností, tzv.
prokrastinací. Postihuje tato „nemoc“ i vás a vaše kamarády? Jak přistupujete ke svým
povinnostem a úkolům? Je vaše generace skutečně línější než generace vašich rodičů?
Zamyslete se nad zadaným tématem a napište argumenty pro i proti danému tvrzení.
NEBO
(c) Kopírování hudby, filmů a počítačových programů je zločin.
Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tímto názorem? Proč?
NEBO
(d) Vždycky musíš něco obětovat, abys mohl něco získat.
Na základě vlastní zkušenosti napište, zda souhlasíte s tímto názorem, nebo ne? Proč?
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Část 2
Popis a vypravování
BUĎ
(a) Krása rybaření.
Napište popis rybáře a prostředí rybaření.
NEBO
(b) V nemocnici.
Popište rušné nemocniční oddělení.
NEBO
(c) Příběh náčelníka horské služby.
„Tu noc jsem měl službu. Venku řádila sněhová bouře, od kamen příjemně hřálo, okolo půlnoci se
na mém pracovním stole rozezvučel telefon…“
Pokračujte ve vyprávění a dokončete příběh.
NEBO
(d) Jak jsem se stal/a mistrem/mistryní světa.
Napište příběh inspirovaný zadaným názvem.
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