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Práce s textem.  Porozumění čtení – písemné odpovědi na otázky. Následující 

ústní kontrola v rámci třídy. 
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Oprav názvy knih autorů z období realismu. Správnost svých výsledků si můžeš ověřit na konci 
pracovního listu. 
 
DLÁTO  A MIRKA 
DAŇOVÝ  SVIŠ 
SETŘI  TRSY 
SETR  NIČ  ZLATO 
KDE   I  KLID SE  MÁ 
KAČI   LUK 
MÁ   KIČLE 
MÍROVA   JAN 
ANNA 
BIJ   ZÁKA 
PÍCH   A  ŘEŽ  I   BOŘ 
ROSTE   VÝR 
JO  A  KYDALA   VÁM 
JEČ  AU    LES NIL 
 
(ukázka – Stařec a moře) 

 
Teď, když už rybu uviděl, dovedl si ji představit, jak pluje ve vodě 
s purpurovými prsními ploutvemi, roztaženými jako křídla, a jak 
svým velkým vztyčeným ocasem krájí temnotu. Rád bych věděl, 
jak asi v té hloubce vidí, pomyslel si. Má obrovské oči, a kůň, který 
má oči daleko menší, vidí ve tmě. Já jsem taky kdysi viděl ve tmě. 
Ne v naprosté tmě. Ale skoro tak jako kočka. 
Slunce a vytrvalý pohyb prstů vyhnaly teď křeč z levičky úplně 
a on na ni začal přenášet více námahy z tahu a nahrbil svaly na zádech, 
aby pošinul bolestivý zářez provazce o kousek dál. 
Jestli ještě nejsi unavená, rybo, řekl nahlas, musíš být něco 
docela zvláštního. 
Sám teď cítil velkou únavu a věděl, že brzy padne noc, a pokoušel 
se přijít na jiné myšlenky. Myslel na velkou baseballovou ligu - pro 
něho to byla Gran Liga, a věděl, že Yankeeové z New Yorku hráli 
s Tygry z Detroitu. 
Už druhý den nevím, jak dopadly juegos, pomyslel si. Ale musím 
doufat a musím být hoden slavného DiMaggia, který hraje naprosto 
dokonale, přes všechnu bolest z kostního výrůstku, z té ostruhy na 



 

 

patě. Co je to vlastně ostruha? Un espuela de hueso. My to nemíváme. 
Může to bolet tak, jako kdyby se někomu zaryla do paty ostruha 
zápasícího kohouta? Myslím, že bych takovou bolest nevydržel a že 
bych nedokázal přijít o jedno či obě oči a pokračovat v boji, jako to 
dělají kohouti při zápasech. Člověk nedokáže tak moc ve srovnání 
s velkými ptáky a zvířaty. Ale stejně bych radši byl tou velkou rybou 
tam dole v temnotách moře. 
Až na to, kdyby přišli žraloci, pronesl nahlas. Kdyby přišli 
žraloci, smiluj se, Bože, nad ní i nade mnou!. 
Myslíš, že by velký DiMaggio vydržel s rybou tak dlouho jako já 
s touhletou? Já vím určitě, že ano, a ještě déle, protože je mladý 
a silný. A jeho táta byl taky rybář. Ale nebolela by ho moc ta kostní ostruha. 

 

1. Urči vypravěče ukázky. 

2. Rozčleň text na řeč vypravěče a řeči postav. 

3. Urči místo, kde se odehrává ukázka. 

4. Urči, kolik postav vystupuje v ukázce. 

 

 
Výsledky přesmyček: 
Malá Doritka 
Višňový sad 
Tři sestry 
Zločin a trest 
Lidská komedie 
Kulička 
Miláček 
Vojna a mír 
Nana 
Zabiják 
Břicho Paříže 
Výrostek 
Jáma a kyvadlo 
Slečna a Julie 
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