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Anotace 

 

 Žák by měl s nápovědou zvládnout doplnit jména autorů 

k vybraným dílům. Pokud žák nezná odpověď, využije knihovnu 

nebo internet jako zdroj informací, E-knihy, čtení online. 
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Očekávaný výstup 
Snaží se samostatně doplnit odpovědi, pokud odpovědi nezná, 

využívá knihovnu nebo internet jako zdroj informací, čtení online. 
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  ČEŠTÍ AUTOŘI – ZNÁŠ JE?  

 

   1.            2.       3.         4.                                                   

 

 

      5.                  6.            7.   

                                                                                                                                                              

DOPLŇ JMÉNA AUTORŮ K JEDNOTLIVÝM NÁPOVĚDÁM. FOTOGRAFIE JSOU K DOPLNĚNÍ. 

Pokud nebudeš vědět odpověď, název díla ti pomůže při vyhledávání v knihovně nebo na 

internetu.  

Víš, že některé knihy lze číst on-line nebo využívat elektronickou čtečku knih? Vyzkoušejte 

společné čtení online úryvků z některých knih. 

 

1. Spisovatelka – poezie, pohádky, povídky, próza – „Divá Bára“, „Babička“ 

__________________________________________________________ 

Doplň dílo, které si četl nebo viděl zfilmované. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Spisovatel, publicista, novinář, překladatel – „Nikola Šuhaj loupežník“,  

„O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách“, „Biblické příběhy“,.. 

___________________________________________________________ 

 



3. Spisovatel, publicista, novinář – „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 

války“ ______________________________________________________  

 

Víš, který známý herec hrál vojáka Švejka ve filmové verzi?  

a) Rudolf Jelínek 

b) Rudolf Deyl 

c) Rudolf Hrušínský 

 

 

4. Spisovatel, novinář, dramatik, překladatel – „Ze života hmyzu“, „R.U.R“, 

„Devatero pohádek“, „Dášeňka čili život štěněte“ 

___________________________________________________________ 

„Dášeňka“ byla: 

 

a) jezevčík 

b) ohař 

c) foxteriér 

 

5. Hudební skladatel – „Prodaná nevěsta“, „Hubička“, „Má vlast“ 

___________________________________________________________ 

 

6. Básník, povídkář, autor knih pro děti a mládež – „Staré řecké báje a 

pověsti“, „Čtení o hradech, zámcích a městech“ 

___________________________________________________________  

 

7. Spisovatel, básník, překladatel – „České pohádky“, „Kytice“ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Které knihy, z výše uvedených, jsi četl nebo je viděl zfilmované? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



ŘEŠENÍ:  

Žáci mohou pracovat samostatně i společně. K práci využít internet nebo navštívit knihovnu. 

Seznámit se s e-knihami, čtením online.  

1. Božena Němcová 

2. Ivan Olbracht 

3. Jaroslav Hašek  -     ve filmovém zpracování Švejka hrál  -- (c) Rudolf Hrušínský 

4. Karel Čapek – Dášeňka byla  (c) foxteriér 

5. Bedřich Smetana 

6. Eduard Petiška 

7. Karel Jaromír Erben 
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