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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

 
1. Rozhodni, který z autorů je Angličan a který Američan. 

 

a) Mark Twain - ___________________________________________ 

b) William Makepeace Thackeray - ____________________________ 

c) Charles Dickens - ________________________________________ 

d) Charlotte a Emily Brontëovy - ______________________________ 

 

 

2. Zkus doplnit chybějící slova v názvu děl. 

 

a) Kronika ……………….  klubu 

b) ………….  Eyrová 

c) Jarmark ……………….. 

d) Oliver …………….. 

e) ………………… vyhlídky 

f) Princ a ……………….. 

g) Dobrodružství …………. Sawyera 

h) Na …………….  hůrce 

i) ……………… Copperfield 

j) ………………  Dorritka 

 

3. Kdo je autorem těchto děl? Doplň. 

 

A) Charles Dickens - ____________________________________________ 

B) Emily Brontëová - ____________________________________________ 

C) Charlotte Brontëová - _________________________________________ 

D) Mark Twain - _______________________________________________ 

E) W.M. Thackereay - ___________________________________________ 

 



 

 

4. Přečti si charakteristiky jednotlivých autorů. Která podle tebe nejlépe vystihuje konkrétního 

autora/autorku? 

 

A) ______________ stál v Dickensově stínu. Ve své tvorbě se zaměřuje na život vyšších 

společenských vrstev. Mezi ním a Dickensem panovalo napětí a soupeřivost. Hovořilo se o 

uctivém nepřátelství. Jeho dílo sice není tak nápadité, ale mnohem útočnější. 

 

B) ______________ pocházela z pěti sester. Po smrti svých sourozenců žila sama se svým otcem. 

Pod vidinou úspěchu svého románu (ovlivnil ji pobyt v dívčí škole v Covan Bridge), odhalila 

svou totožnost a vrhla se do víru společnosti.  

 

C) ____________ vyšel z chudých poměrů a stal se jedním z nejbohatších mužů v Anglii. Svým 

dílem vzbuzoval soucit u čtenářů – vznikaly spolky starající se o sirotky, vývařovny pro chudé. 

 

D) _________________  známe jako humoristu, ale ve své podstatě byl zahořklý. Ta se však  v plné 

síle projevila až na sklonku života.  

 

E) ______________ pracovala jako vychovatelka. K napsání jejího jediného románu ji inspirovaly 

„moors“ (duny).  



 

 

  Řešení: 1. Mark Twain – Američan 

        2. a) Kronika Pickwickova  klubu 

            b)          Jana  Eyrová 

            c) Jarmark marnosti 

            d) Oliver Twist 

            e)           Nadějné vyhlídky 

            f) Princ a chuďas 

            g) Dobrodružství Toma  Sawyera 

            h) Na Větrné  hůrce 

            i)           David  Copperfield 

            j) Malá  Dorritka 

 

     3. A) Charles Dickens – Oliver Twist, David Copperfield, Kronika Pickwickova 

                          klubu, Nadějné vyhlídky, Malá Dorritka 

         B) Emily Brontëová – Na Větrné hůrce 

         C) Charlotte Brontëová – Jana Eyrová 

         D) Mark Twain -  Dobrodružství Toma Sawyera, Princ a chuďas 

         E) W.M. Thackereay -  Jarmark marnosti 

 

    4.A) Thackeray 

       B) Charlotte Brontëová 

       C) Dickens 

       D) Twain 

       E) Emily Brontëová 


