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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

1. Rozhodni, která výpověď  je správná. (zatrhni) 

 

a) Hlavními představiteli májovců byli Hálek a Nezval.          A x N 

b) Májovci se prezentovali týdeníkem Máj.                              A x N 

c) Generace májovců se hlásila k odkazu K.H.Máchy.             A x N 

d)  Májovci zdůrazňují přítomnost.                                            A x N 

e)  Do tvorby májovců pronikají realistické principy.               A x N 

f)  Časopis Ruch byl vydán na počest položení základního      A x N 

kamene Národního divadla. 

g) Ruchovci  v literatuře zavrhují historickou tematiku.           A x N 

h) Lumírovci se zaměřovali pouze na původní tvorbu.             A x N 

i) Lumírovci se inspirovali i světovou literaturou.                   A x N 

j) Lumírovci vnesli do české literatury i nové formy.              A x N 

 

2.  Vyber správnou variantu. 

 

A) Mezi Májovce nepatřili 

a) G.P.Moravský     b) A. Heyduk       c) J.Arbes        d) J. Vrchlický  

 

B) Které Nerudovo dílo bylo inspirováno prostředím, ve kterém Neruda žil? 

a) Zpěvy páteční     b) Obrazy z ciziny  c) povídky malostranské  d) Knihy veršů 

 

C) Pro které periodikum pracoval Neruda nejdéle? 

a) Národní listy      b) Čas                   c) Hlas               d) Tagesbote aus Böhmen 

 

D) Který publicistický útvar Neruda proslavil? 

a) sloupek              b) fejeton                c) interview       d) romanci 

 

E) Jak se jmenuje sociální balada z Knihy veršů? 

a) Před frontou milosrdných                  b) Jak lvové bijem o mříže                  



 

 

 c) Romance helgolandská                       d) Dědova mísa   

 

F) Pro Hálkovu tvorbu nejsou typické: 

a) pesimismus       b) optimismus        c) harmonické vztahy mezi lidmi   d) zájem o venkov 

 

G) Romaneto je novelistický příběh : 

a) se sociálním motivem                      b) s nevysvětlitelnou záhadou 

                          c) mnoha postavami                               d) nedokončeným závěrem 

 

 

H) Literární hrdina typický pro prózu Karoliny Světlé je: 

a) člověk na okraji společnosti  b) měšťák  c) mravně silná žena  d) pražská postavička 

 

I) Do kterého století se vydává Matěj Brouček v později napsaném románu? 

a) 15.st.                     b) 16.st.                  c)17.st.                d) 20. st. 

 

J) Jak se jmenuje básnický cyklus J. Vrchlického zachycující myšlenkový vývoj lidstva? 

a) Dojmy a rozmary    b) Eklogy a písně    c) Zlomky epopeje  d) Poutí k Eldorádu 

 

K) Která z Vrchlického her se odehrává za vlády Karla IV.? 

a) Drahomíra       b) Rabínova moudrost      c) Noc na Karlštejně  d) Hippodamie 

 

L) Kdo je autorem dětské poezie Zvony a zvonky? 

a) E.Krásnohorská     b) J.Zeyer             c) J.V.Sládek        d) A.Jirásek 

 

M) Kdo je autorem libret k operám Bedřicha Smetany? 

a) E.Krásnohorská     b) J.Zeyer             c) J.V.Sládek        d) A.Jirásek 

 

N) Kdo je autorem pohádky Radúz a Mahulena? 

a) E.Krásnohorská     b) J.Zeyer             c) J.V.Sládek        d) A.Jirásek 

 

 

3. Zodpověz otázky. 

 

a) K uvedeným dílům doplň jejich žánry. 

Písně kosmické –  

Poldík rumař –  

Kříž u potoka – 

Král Vukašín – 

Pohádky z naší vesnice – 

Jan Maria Plojhar –  

 

b) K uvedeným autorům přiřaďte jejich díla. 

Vítězslav Hálek                                          Černý Petříček 

Jan Neruda                                                  Tři legendy o krucifixu 

Karolina Světlá                                            Z hlubin 



 

 

Josef Václav Sládek                                    Zpěvy páteční 

Jaroslav Vrchlický                                      Selské písně a České znělky 

Julius Zeyer                                                 Pohádky z naší vesnice 

 

c) Do kterého díla patří následující postavy? 

Liduška –  

Pan Ryšánek –  

Amis – 

Alžběta –  

Matěj Brouček –  

 

d) Jaký je přínos J.V.Sládka v oblasti překladatelské? 

e) Který autor čerpal náměty v Orientu? 

f) Který autor uplatnil ve svých básnických sbírkách formy charakteristické pro jiné literatury? 

g) Který autor začínal jako ruchovec a pak „přešel“ k lumírovcům? 

h) Pro kterého autora je půda  symbolem vlastenectví? 

i) Kdo je autorem tzv.ještědských próz? 

j) Na kterého autora zapůsobil osud indiánských kmenů? 

k) Který  májovec psal pouze poezii? 

l) Který autor překládal z 18 jazyků?  


