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Anotace 

 

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

ústní kontrola v rámci třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

? 

Oprav názvy literárních děl z německé literatury a uveď jejich autory. U následujících děl bylo 

změněno pouze jedno písmeno, uveď stručnou charakteristiku skutečného díla. 

- Na západní frontě klip (sonet z divokého Západu) 

- Kouzelný vrt (balada z vrtné plošiny) 

- Kra se skleněnými perlami (pohádka o slzách Ledovékrálovny) 

- Stepní vak (existenciální povídka z pouště, která je variací klasické pohádky Obušku z pytle 

ven) 

? 

Oprav názvy literárních děl z konce 19.století a uveď jejich autory. U následujících děl bylo zase 

změněno pouze jedno písmeno. 

- Malé dásně v próze (reklama pro zubní ordinaci) 

- Opilý Korán (hrubá satira na islám) 

- Moudrý pták (erotická povídka ze soudnického prostředí) 

- Elegie z dusna (epos, který se vypráví ve finské sauně) 

- Stébla tráví (horor Ondřeje Sekory) 

- Věty zla (spiritistická povídka o čarodějnicích v Brně) 

  

(ukázka) 
O myších a lidech 
 
„On se George vrátí,“ ukonejšoval se Lennie ustrašeným hlasem. „Možná, že 
se už vrátil. Snad abych se šel podívat.“ 
„Já vás nechtěl strašit,“ omlouval se Crooks. „Však on se vrátí. Já mluvil o 
sobě. Člověk tu tak sedí v tom kumbálku večer sám, třeba si čte anebo 
vzpomíná nebo něco takovýho. Začne někdy přemejšlet, ale nemá nic, podle 
čeho by moh rozeznat, jestli to tak je, nebo není. Něco vám třeba vidí a neví: 
je to vopravdický, nebo není? A nemůže se nikoho optat, jestli to vidí taky. On 
sám to nerozezná. Nemá zkrátka nic, podle čeho by moh měřit. Viděl jsem vám 
tady v tom kumbálku všelijaký divný věci. Opilej jsem nebyl. Nemůžu říct, jestli 



 

 

to nebylo ve spaní. Kdyby tu se mnou někdo byl, on by mi už řek, jestli jsem 
spal, a bylo by to spravený. Ale takhle nemůžu říct.“ Crooks se teď díval komorou směrem k 
oknu. 
„To George neudělá, aby odešel a mě tady nechal,“ ozval se Lennie žalostně. 
„Já vím, to on neudělá.“ 
Koňák zasněně pokračoval: „Vzpomínám si na tu dobu, když jsem ještě byl 
jako malej kluk v tý tátový slepičárně. Měl jsem ještě dva bratry. My tři kluci byli pořád 
pohromadě. Spali jsme v jedný sednici, v jedný posteli - všecky tři. Na 
jednom kousku pole jsme měli jahody. Na jiným vojtěšku. Když ráno svítilo 
sluníčko, vyháněl jsem do tý vojtěšky slepice. Bratři seděli na plotě a koukali se, 
jak se pasou.“ 
 
Lennieho zájem se pomaloučku dostal až k tomu, co Crooks říkal. „George 
říká, že my budem mít vojtěšku pro králíky.“ 
„Pro jaký králíky?“ 
„Budem mít králíky a záhon s malinama.“ 
„To máte v hlavě ňákýho brouka!“ 
„Budem. Zeptej se George.“ 
„Vy máte v hlavě brouka!“ Z Crookse mluvilo nyní opovržení. „Co já už 
takovejch potkal - na silnici a na rančích - celý stovky - na hřbetě ranec a na 
mozku tuhletoho švába. Celý stovky. Přijdou, pak zase seberou svejch pět 
švestek a táhnou dál. A jeden jako druhej, každej má na mozku tuhletoho 
švába hospodářstvíčko. A jeden jedinej se ho nedočká. Zrovna tak jako se 
nedočká nebe. Každej by chtěl mít vlastní hospodářství. Já už tady snad přečet 
hezkejch pár knížek. Do toho nebe nepřijde žádnej, a toho hospodářstvíčka se 
taky žádnej jakživ nedočká. To je jen takovej brouk v hlavě. O jiným vám 
pomalu nemluvějí, ale je to jenom něco takovýho v hlavě.“ Odmlčel se a podíval 
se k otevřeným dveřím, neboť koně se neklidně vrtěli a jejich ohlávkové řetízky 
cinkaly. Nějaký kůň zařehtal. „To tam asi někdo je. Možná Slim. Ten vám přijde 
do maštale někdy dvakrát třikrát za noc. Slim je pravej kočí. Ten si svýho spřežení hledí.“ 
Těžce se narovnal a vykročil ke dveřím. „To vy, Slime?“ zavolal do nich. 
Odpověděl mu hlas Candyho: „Slim šel do města. Poslyš, neviděl jsi 
Lennieho?“ 
„To myslíte toho velkýho?“ 
„To se ví, že toho. Neviděl jsi ho někde?“ 
„Je tady u mě,“ odsekl Crooks úsečně. Vrátil se k palandě a lehl si. 
Candy se postavil do dveřím, drbal si holé zápěstí a slepě se rozhlížel po 
osvětlené komoře. Ani se nepokusil vejít dovnitř. „Tak abys, Lennie, věděl. Já ti 
špekuloval o těch králíkách.“ 
„Jestli chcete, můžete dál,“ vyzval ho Crooks podrážděně. 
Candyho to podle všeho uvedlo do rozpaků. „Ani nevím. No, jestli opravdu 



 

 

chceš.“ 
„I jen pojďte. Když sem může jinej, proč byste nemoh taky vy.“ Jen těžko 
zakrýval svou radost vztekem. 
Candy vstoupil do komory, ale byl stále ještě rozpačitý. 
„Máš to tu hezký a útulný,“ pochválil Crooksovi. „Musí to bejt krásný, mít 
takovou sedničku jenom pro sebe.“ 
 

Úkoly: 

1. Odhadni, z jakého důvodu se novela v původním překladu jmenovala ...neboť jejich 

je království nebeské. 

2. Kolik postav vystupuje v úryvku? 

3. Charakterizuj postavy vystupující úryvku. 

4. Pokus se pokračovat v úryvku a napiš dalších deset vět tak, abys neporušil styl 

vypravování 

5. Popiš, jak je rozčleněn text (řeč vypravěče, řeč postav) 

6. Charakterizuj jazyk ukázky 

7. Prohlédni si stručné informace o autorovi a doplň si informace, které si sám 

vyhledej. (muzeum, filmy…) 

 

JOHN STEINBECK 

Americký autor, držitel PULITZEROVY CENY a NOBELOVY CENY. Jeho knihy jsou zasazeny do 
období hospodářské krize ve třicátých letech. Jeho hrdinové jsou většinou obyčejní lidé 
(zemědělci). 

Díla: 

Pláň Tortilla – Román, hlavní hrdina se vrací z vojny a po svém vychutnává život. Končí tragicky. 

Hrozny hněvu – román o rodině, která v důsledku katastrofálního sucha nemohla splácet úvěr za 
pronajatou půdu a musela odejít a hledat práci jinde. 



 

 

Na východ od ráje – román 

Na plechárně - román 

Toulavý autobus -román 

O myších a lidech – novela 
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STEINBECK, John. O myších a lidech, Na plechárně. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 

umění, 1955. 


