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

ústní kontrola v rámci třídy. 
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1. Autor Revizora 
2. Německý představitel ztracené generace 
3. Jeden z buřičů 
4. Německy píšící básník narozený v Praze 
5. Veršovaný román J.S.Machara 
6. Výtvarný směr přelomu 19.a20.století (patří sem třeba G.Klimt, A.Gaudi, A.Mucha) 
7. Křestní jméno Wilda 
8. Autor básně Opilý koráb 
9. Autor básnické sbírky Stébla trávy 
10. Autor Povídek malostranských 
11. Jeden z představitelů Moderní revue 
12. Autor Anny Kareniny 

 
(Ukázka z knihy) 
Část1 
PANSKÁ FARMA  a na jeho místo napsal FARMA ZVÍŘAT. Tak se ode dneška měl statek 
jmenovat. Potom se vrátili na dvůr. Kuliš s Napoleonem nechali přinést žebřík a opřeli jej o 
vrata stodoly. Vysvětlili zvířatùm, že se jim po třech měsících intenzívního studia 
podařilo soustředit zásady animalismu do sedmi přikázání, která nyní napíšou na zeď. Tato 
přikázání jsou nezměnitelné zákony, jimiž se na farmě musí zvířata vždy řídit. S jistými 
potížemi (pro prase to není nic snadného) se Kuliš vyšplhal po žebříku a pustil se do práce, 
zatímco Pištík o pár příček níže držel plechovku s barvou. Přikázání psali na dehtovou zeď 
velkými bílými písmeny, která se dala přečíst ze vzdálenosti třiceti metrů, a zněla takto: 
SEDM PŘIKÁZÁNÍ 
1. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel. 
2. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel. 
3. Žádné zvíře nebude chodit oblečené. 



 

 

4. Žádné zvíře nebude spát v posteli. 
5. Žádné zvíře nebude pít alkohol. 
6. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře. 
7. Všechna zvířata jsou si rovna. 
Nápis byl velmi úhledný, a až na to, že místo pít napsal Kuliš  - pýt -, a jedno - s - bylo vzhůru 
nohama, v něm nebyla jediná chyba. Kuliš pak přikázání přečetl všem nahlas. Zvířata 
přikyvovala v naprostém souhlasu a některá chytřejší se jim začala ihned učit nazpaměť. 
„A nyní, soudruzi,“ volal Kuliš, odhazuje štětec, „Vzhůru na senoseč! Učiňme otázkou cti mít 
sklizeno dříve, než míval Jones a jeho lidé.“ 
……… 

část2 
Zdálo se, že i když se statek vzmáhá, zvířata zůstávají stále stejně chudá. Pochopitelně  s 
 výjimkou prasat a psů. Asi to bylo také tím, že na farmě zvířat bylo tolik prasat a tolik psů. 
Ne že by tato zvířata svým způsobem nepracovala. Jak Pištík neustále trpělivě vysvětloval, 
práce s kontrolou a organizováním statku byla nekonečná. Většinou šlo o takovou práci, že 
ostatní zvířata by na ni nestačila a nerozuměla jí. Pištík vysvětloval, že prasata musí denně 
trávit dlouhé hodiny nad záhadnými záležitostmi, jimž se říkalo „spisy“, „zprávy“, „zápisy“ 
a „memoranda“. Byly to velké listy papíru, hustě popsané; jakmile byly takto popsané, 
okamžitě se spalovaly v peci. Tato činnost byla pro blaho farmy nanejvýš důležitá, jak říkal 
Pištík. Prasata ani psi však svou prací neprodukovali žádné potraviny - a přitom jich bylo tolik 
a byli vždy při chuti. 
 
Otázky k textu 
 

1. Vysvětli, kdo je Kuliš a Napoleon. 
2. Pokus se dešifrovat, co se v části1 stalo. 
3. Co je za touto příhodou alegoricky skryto? 
4. Popiš, jaké důsledky měly události z části1 na část 2? 
5. Kniha bývá nazývána jako antiutopie, vysvětli tento pojem. 
6. Jakým žánrem je kniha pro tebe? 
7. Charakterizuj vypravěče příběhu. 
8. Urči, které postavy v úryvku 1 a 2 mluví. 

 

 

George Orwell 
 
Vlastním jménem Eric Arthur Blair se narodil v Indii, psal pod pseudonymem George Orwell.  

Ve třicátých letech se stává antifašistou a socialisto. Jeho dvě nejznámější knihy jsou Farma 
zvířat a 1984. 



 

 

Sám o nich napsal: „Každou řádku, kterou jsem od roku 1936 napsal a která stojí za zmínku, 
jsem přímo či nepřímo psal proti totalitarismu a pro demokratický socialismus, jak jej chápu.“ 

V Československu byl do roku 1989 zakázaným autorem a jeho knihy vycházely česky 
jen v exilových nakladatelstvích. 

Další knihy Hold Katalánsku  

 a Válečný deník 
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