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

ústní kontrola v rámci třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oprav názvy literárních děl z období přelomu století a uveď jejich autory. U následujících děl bylo 

změněno pouze jedno písmeno, uveď stručnou charakteristiku skutečného díla. 

- Tavitelé chrámu (sbírka z prostředí ostravských hutí) 

- Radosti pivota (lyrická zpověď basketbalisty) 

- Slezské tísně (memoárové obavy opavského kriminalisty) 

- Dělo (Popis válečného stroje anarchistického buřiče) 

- Zde by měly kvést kůže (americký básník popisuje schnutí bizoních kožek)  

- Tajemné pálky (úžas básníka nad prvním ročníkem Wimbledonu) 

- Nové zjevy  ( 

- Stříbrný vítá (cestopis z atletických závodů) 

- Zazděná ona (nové zpracování legendy o svaté Barboře) 

- Sluneční rodiny (novela  o nebezpečí nadměrného slunění) 

- Lstivá kantiléna (román ze života proradné operní zpěvačky) 

- Plav (první díl Erbenovy pohádky Plaváček) 

- Milá sedma loupežníků (fantastická novela o magické pikové sedmě) 

- Modrý a chudý (sociální balada o představitelích dvou politických stran, ODS a ČSSD) 

- Z mého krade (Román ze života současného politika) 

? 

Vytvoř stejným způsobem nové názvy děl následujícího autora, o kterém dnes bude řeč. Přidej i 

vtipnou charakteristiku. (pozor, v názvu můžeš změnit jen jedno písmeno) 

ERICH MARIA REMARQUE 

Německý autor. Řazen do ztracené generace. 

Na západní frontě klid – román z první světové války, těží z vlastních zkušeností 

Tři kamarádi – protiválečný román 

Cesta zpátky – volně navazuje na první román 

Jiskra života – román z Německa třicátých let 

Čas žít, čas umírat – román z nástupu fašismu 

Černý obelisk – román z období první světové války a následném období po jejím skončení 

Nebe nezná vyvolených – román z prostředí automobilových závodů 

 

 



 

 

 

 

 

(ukázky) 

Na západní frontě klid 

(ukázka 1) 

Kantorek byl náš třídní profesor, přísný mužík v šedivém saku s dlouhými šosy. Tvář připomínala 

hraboše. Postavy byl asi takové jako desátník Himmelstoss, „Postrach klášterní hory“. Je vlastně divné 

a legrační, že příčinou neštěstí na světě jsou tak často drobní lidé, bývají mnohem energičtější a 

nesnášenlivější než lidé urostlí. Vždycky jsem si dával dobrý pozor, abych se nedostal někam, kde je 

velitelem roty nějaký skrček. Ta malá piva jsou většinou zatracení rasi. 

Kantorek do nás v hodinách tělocviku hučel tak dlouho, až naše třída odpochodovala pod jeho 

velením jako jeden muž na okresní velitelství a hlásila se dobrovolně. Ještě ho vidím před sebou: dívá 

se na nás, oči za brejlemi se mu blýskají a dojatým hlasem se nás ptá: „Půjdete přece se mnou, 

kamarádi?“ 

Vychovatelé Kantorkova druhu nosívají své city v kapsičce u vesty, pěkně po ruce, však je také 

vyndávají – podle rozvrhu hodin. Ale tím jsme si tenkrát ještě hlavu nelámali.  

Pravda, jeden z nás váhal a příliš se mu nechtělo. To byl Behm Josef, tlustý, dobromyslný chlapec. 

Nakonec se však dal přemluvit. Také by se jinak byl znemožnil. Snad i někteří další smýšleli stejně jako 

on, ale bylo prakticky nemožné, aby se někdo od party trhl, neboť tenkrát dokonce ani rodiče 

nechodili daleko pro slovo „zbabělec“. Vysvětluje se to tím, že tihle lidé neměli ponětí o tom, co se 

bude dít. Nejrozumnější vlastně byli lidé chudí, prostí: považovali válku rovnou za neštěstí, zatímco 

lidé lépe situovaní byli radostí bez sebe, ačkoliv právě oni měli spíš předpoklady pro to, aby si ujasnili, 

co znamená válka. 

Katczinsky tvrdí, že je to z toho, že jsou vzdělaní. Vzdělání, že člověka oblbuje. A co Katcza řekne, to 

má dobře promyšleno. 

Jako naschvál byl Behm jeden z prvních, kteří padli. Při zteči dostal kulku do oka a my ho nechali 

ležet, protože jsme byli přesvědčeni, že je mrtvý. Vzít s sebou jsme ho nemohli, protože jsme museli 

překotně ustoupit. Odpoledne jsme ho najednou zaslechli. Volal a plazil se v zemi nikoho sem a tam. 

Byl tedy předtím jenom v bezvědomí. Protože neviděl a byl bolestí zjančený, nijak se nekryl a ti 

odnaproti ho odstřelili dřív, než jsme se někdo mohli k němu dostat a přitáhnout ho.  

? 



 

 

1. Charakterizuj postavu Kantorka. 

2. Uveď, z jakého důvodu šli všichni studenti ze třídy do války. 

… 

(ukázka2) 

Ty hodiny. – Začíná zase chroptět – jak pomalu člověk umírá! Neboť to vím: zachránit ho nejde. 

Pokoušel jsem se sice vymluvit si to, ale v poledne už z výmluvy nezbylo nic: jeho sténání ji roztavilo, 

rozstřílelo. Kéž bych jenom nebyl při plížení ztratil revolver. Zastřelil bych ho. Bodnout už nemůžu. 

V poledne podřimuji na rozhraní mdloby a myšlení. Hlad mne rozrývá, lačností po jídle málem 

brečím, ale nemám dost síly, abych se tomu bránil. Ještě několikrát jdu umírajícímu pro vodu, a také 

sám piju. 

Toto je první člověk, kterého jsem usmrtil vlastníma rukama, kterého vidím zblízka, jehož umírání je 

mým dílem. Katcza a Kropp a Muller také už viděli, když někoho zasáhli ranou z pušky, mnohým se 

tak stává, v boji zblízka dokonce často. Ale každé jeho vdechnutí ohrožuje mé srdce. Tyto hodiny patří 

umírajícímu, patří jenom jemu, má neviditelný nůž, kterým mne ubodává k smrti: čas a mé myšlenky. 

Mnoho bych za to dal, kdyby zůstal naživu. Je těžké ležet zde a muset ho vidět a slyšet.  

Ve tři odpoledne je mrtev. Pociťuju úlevu. Ale jen na chvíli. Brzo se mi začíná zdát, že ticho je ještě 

nesnesitelnější než sténání. Chtěl bych, aby se znova ozvalo chroptění, křečovité, chraptivé, hned tiše 

hvízdavé, potom chraptivé a hlasité. 

Co dělám je vyloženě nesmyslné. Ale musím se něčím zaměstnat. A tak ukládám mrtvého ještě 

jednou, aby se mu lépe leželo, ačkoliv už nic necítí. Zatlačuji mu oči. Jsou hnědé, vlasy má černé, po 

straně trochu zvlněné. Ústa pod knírkem jsou plná a měkká, nos malinko zahnutý, pleť nahnědlá, teď 

už nevypadá tak sinale jako předtím, když ještě žil. V jednu chvíli vyhlíží obličej dokonce zdravě, 

potom rychle chátrá a mění se v cizí posmrtnou masku, jaké jsem často vídal a které jsou si všechny 

podobné. 

Jeho žena teď jistě na něho myslí, neví , co se stalo. Vypadá, jako by jí byl často psal. – Však od něho 

ještě bude dostávat poštu – zítra, za týden – snad ještě za měsíc psaní, které se zatoulalo. Bude je číst 

a on k ní z těch řádků bude mluvit. Mé rozpoložení je horší a horší, už nedovedu ovládat své 

myšlenky. Jak asi ta žena vyhlíží? Jako ta snědá, štíhlá, na druhé straně průplavu? Cožpak mi nepatří? 

Snad mi patří právě pro to, co se stalo! Kéž by teď vedle mne seděl Kantorek! Kdyby mě teď viděla má 

matka - . Ten mrtvý mohl jistě žít ještě třicet let, kdybych si byl lépe vštípil do paměti cestu zpátky. 

Kdyby byl běžel o dva metry více doleva, mohl teď sedět tam naproti v zákopu a psát své ženě další 

dopis. 

? 

1. Popiš, kdo je vypravěčem románu 



 

 

2. Proč myslíš, že by chtěl, aby s ním byl jeho učitel či jeho matka. 

 

… 

(ukázka3) 

Představoval jsem si dovolenou jinak. A před rokem byla opravdu jiná. Jsem to patrně já, kdo se 

změnil. Mezi dneškem a tehdejškem je propast.  Tenkrát jsem válku ještě neznal., byli jsme na 

klidnějších úsecích. Dnes cítím, že mě ten rok, aniž jsem o tom věděl, nějak zdeptal, jakoby rozmělnil. 

Už se zde nevyznám, je to cizí svět. Jedni se vyptávají, druzí se neptají a je na nich vidět, že jsou na to 

pyšni. Někteří to dokonce říkají naplno a tváří se přitom chápavě, jako že o těch věcech nelze mluvit. 

Moc si na tom zakládají. 

Nejraději jsem sám, to mě alespoň nikdo neruší. Neboť když hovořím s lidmi, vždycky to nakonec 

dopadá stejně, řeč přijde na to, jak zle je, jak dobře je, ten to vidí tak, druhý onak, a lidé tak rychle 

začínají mluvit o tom, co představuje jejich existenci. Jistě jsem dříve žil stejně, ale teď už s takovým 

životem nenalézám kontakt. Lidé také mluví příliš mnoho. Nebo se mi to aspoň zdá. Mají starosti, cíle, 

přání, která nemohu chápat po jejich způsobu. Někdy sedím s některým z nich v zahrádce hostince a 

snažím se vyložit mu, že toto vlastně už je všechno: sedět takhle zticha. Ovšemže to chápou, dávají mi 

za pravdu, jsou téhož názoru, ale jen slovy, jen slovy –cítí to, ale jen napůl, ostatek jejich mysli je u 

jiných věcí, jsou tak velmi rozdělení, žádný to necítí celým svým životem. A konec konců ani já sám 

nedovedu správně říct, co tím míním. 

 

? 

1. Popiš, jak se změnil charakter vypravěče během války. 

Použitá literatura: 

REMARQUE, Erich Maria. Na západní frontě klid. Praha: SNKLU, 1964.  

 

 

 


